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  Would You Like
To Be Our Dealer?

Head Office

Gursel Neighbourhood
Campark Street,No:15

Kagithane,Istanbul/Turkey

Istanbul Store

Tesvikiye Neighbourhood,
Bostan Street,No:6A

Nisantasi,Istanbul/Turkey

Ankara Store

Armada Mall 1, Floor 1
Cankaya,Ankara/Turkey

www.missdalida.com

















branches: Abu Dhabi - Dubai - Izmir
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by
Step inside immersive atmosphere, where all the materials are connected.

Nestled on the exclusive Palm Jumeirah’s Billionaires Row, Framed Allure is 

the quintessential design home of Dubai.  Design & Build by CK Architecture 

Interiors with collaboration Emre Arolat Architects for Alpago Properties. The 

design of the home balances a modern architectural language with a warm, 

comfortable and luxurious feels that are encapsulated in its core.

FRAMED ALLURE
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Dünyanın son dönemdeki baş 
döndürücü yoğunluktaki gündemi, geçen 
yılları aylar gibi hissettirmeye başladı. Uzak 
bir gelecek olarak gördüğümüz 2023 yılına 
çok hızlı bir şekilde ulaşmış olduk. Yeni yılın 
bu şaşırtıcı hızı yavaşlatması pek mümkün 
gözükmese de, parlak ve güzel bir geleceğe 
vesile olmasını diliyoruz.

2022, Rixos açısından yeni otellerin 
hizmete girdiği başarılı bir sene oldu. Rixos 
Abu Dhabi Marina, Rixos Doha ve Rixos 
Park Belek sene içerisinde zincire eklendi. 
Yeni bir yıla başlarken, Rixos, Türkiye ve 
Orta Doğu’da güçlenerek operasyona de-
vam ediyor.

Eskilerde kalmış bir sanatı incelikle ve 
kişiye özel detaylarla canlandıran Globes&-
Co’nun doğuş serüveni, Amerika’nın farklı 
eyaletlerinde kışın tüm güzelliğini sergileyen 
buzdan kaleleriyle “Ice Castles”, 100 yıllık 
bir tarihi kutlamak için Heritage dünyas-
ının iki kahramanı R nineT Roadster ve 
büyük boksörlü R 18 Cruiser’ı tekrar üret-
en BMW Motorrad bu sayımızın öne çıkan 
başlıklarından bazıları.

İyi okumalar ve keyifl i tatiller diliyoruz.

The vertiginous intense agenda 
of  the world recently started to make 
the past years feel like months. We have 
reached the year 2023 very quickly, which 
we see as a distant future. Although it 
seems unlikely that the new year will slow 
down this astonishing pace, we wish it to 
lead to a bright and beautiful future.

With new hotels coming into service, 
2022 was a successful year for Rixos. Rix-
os Abu Dhabi Marina, Rixos Doha and 
Rixos Park Belek were added to the chain 
during the year. As we start a new year, 
Rixos continues to operate in Turkey and 
the Middle East, gaining strength.

One of  the headlines in this issue of  
“Ice Castles” bringing to you the beauty 
of  winter in all of  America is the story of  
Globes&Co, which revives an ancient art 
with fi nesse and personalized details and 
stars two heroes of  the Heritage world R 
nineT Roadster and the great boxer R 
18, reproduced by BMW Motorrad in 
commemoration of  its 100th year.

We wish you a pleasant read and a 
pleasant stay.

COVER LETTER





Ana Set 
by PENT. FITNESS

2012 yılında kurulan PENT. Fitness; rezidans-
lar, oteller ve yatlar için özel lüks spor salonları tasar-
lıyor. Şirket, tasarımlarında ahşap, çelik, deri, bronz 
gibi zengin malzemeler kullanıyor. Temel fi tness 
aksesuarlarından oluşan tamamlayıcı bir set olan 
ANA™, çoklu ekipman çözümleri sunarken aynı za-
manda kalitenin ve iyi tasarımın peşinde olan fi tness 
tutkunlarının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış.

PENT. Fitness, founded in 2012, creates custom 
luxury gyms for residences, hotels and yachts. The 
company creates custom gyms using rich materials 
like wood, steel, leather, bronze and more. Comple-
mentary set of  essential fi tness accessories, ANA™ 
multiple equipment solutions is tailored to the train-
ing needs of  fi tness enthusiasts who also appreciate 
good design.

EDITOR’S CHOICE
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Delos
by GIOBAGNARA

GioBagnara’nın ‘Delos’ ismin-
deki Çin dama seti oyun koleksiyonu-
nuzun nadide parçalarından olacak. 
Gümüş tonlarında metal detaylara 
sahip olan parça, fi rmanın zanaat-
karları tarafından beyaz mermer ve 
deri kaplama kullanılarak üretilmiş. 
Delos, Orta sehpanızın göz alıcı par-
çası olacak.

GioBagnara’s ‘Delos’ Chinese 
checkers set will make a great ad-
dition to your games collection. 
Equipped with silver-tone metal piec-
es, it’s crafted by the label’s artisans 
from white marble with a leather-cov-
ered base, making it a sophisticated 
centre piece for your coff ee table.

EDITOR’S CHOICE
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Heading NORD, looking up at the ink-black sky, 

I caught sight of POLARIS, the NORTHERN STAR 

and other PLATINUM-coloured, far away galaxies. 

I was eagerly waiting to see the perpetual ICE 

for the first time in my life. A few hours later the 

RISING SUN appeared and I finally caught a glimpse 

of the first sharp-edged iceberg on the HORIZONS III. 

We approached closer, and there it stood – like a 

gigantic, glistening PODIUM. What a contrast: a few 

weeks ago, I was living the Italian BELLA VITA on 

CAPRI under the hot summer sun, and now, I was 

embracing the ELYSIAN-clear cold airs and facing a 

LIMITLESS white, which could not possibly be 

HERMITAGE to any living being. A couple of moments 

later, from my unique AVANTAGE, I spotted the 

ultimate sight, the ACE: a polar bear with her cubs. 

What a proud, mighty HUNTRESS she was. Who could 

not ENVY me for being here? This arctic wilderness was 

THE ONE place of my lifetime that I will never forget.

Anything can happen onboard a LÜRSSEN:



Monza SP2 
by AMALGAM COLLECTION

Amalgam Collection, 1998’den beri Fer-
rari ile yakın bir şekilde çalışıyor, dolayısıyla 
bu ‘Monza SP2’ modelinin en küçük ayrıntı-
sına kadar orijinal araç ile tutarlı olduğundan 
emin olmak kolay. Sadece 199 parça ile sınırlı 
olan ve 1:8 ölçekte üretilen bu parça, İtalyan 
üreticiyi World Sports Car Championship’teki 
birçok zaferi ile bu kadar efsanevi yapan ikonik 
yarış barchettalarını temsil ediyor. Tek koltuklu 
otomobilin benzersiz tasarımı, mükemmel bir 
ağırlık-güç oranına ve Maranello’nun bugüne 
kadarki en güçlü motoruna sahip.

Amalgam Collection has worked closely 
with Ferrari since 1998, so you can be sure that 
this ‘Monza SP2’ model is exceptionally accu-
rate down to the smallest details. Limited to 
just 199 pieces, this 1:8 replica represents the 
iconic racing barchettas that made the Italian 
manufacturer so legendary from its many vic-
tories in the World Sports Car Championship. 
The single-seat automobile’s unique design has 
an excellent weight-to-power ratio and Ma-
ranello’s most powerful engine to date.

EDITOR’S CHOICE
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Gioia
Intreccio
by AGRESTI

Agresti, her türlü mücevher 
ve değerli eşyayı saklamak için 
tasarlanmış üstün kaliteli bölmeli 
lüks kasaların üretiminde uzman.

GIOIA INTRECCIO mü-
cevher kasasının kapısı beyaz ve 
bej deriler ile tamamen elde kap-
lanmış. Kasanın iç çekmeceleri 
de yine aynı şekilde deri ile dö-
şenmiş ve 24 ayar altın kaplama 
pirinç aksesuarlara sahip.

Agresti specializes in the 
manufacture of  fi ne woods’ 
chests, lined and internally divid-
ed in order to store all types of  
jewelry or valuables. 

GIOIA INTRECCIO jew-
elry cabinet is delicately covered 
in white and beige hand thread-
ed leather. Inside drawers are 
also coated with leather, with ac-
cessories in 24 karats gold plated 
brass.
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Le Duel II
by L’EPÉE 1839

Gösterişten ilham alan L’Epée 1839’un ‘Le Duel 
II’ saati, dövüş halindeki iki kılıcı ustaca canlandırıyor. 
İsviçre Jura’daki Delémont fabrikasında özel olarak iş-
lenen ve paladyum kaplı pirinçten oluşan bu saat, kar-
maşık hareketi net bir şekilde sergilemek için özenle 
oyulmuş cilalı ve kumlanmış plakaların yanı sıra Côtes 
de Genève dekorasyonuyla tamamlanmış. Mekanik 
parça, aynalı çift retrograd saniye ve paslanmaz çelik 
akrep ve yelkovana sahip.

Inspired by swashbuckling, L’Epée 1839’s ‘Le 
Duel II’ ingeniously animates two swords in combat, 
which double as a power reserve indicator for the clock 
itself, gradually ceasing locked arms until surrender-
ing on the 40th day. Composed of  palladium-plated 
brass, machined exclusively at the Delémont factory 
in the Swiss Jura, it’s fi nished with Côtes de Genève 
decoration alongside polished and sandblasted plates 
that are delicately hollowed out to reveal the intricate 
movement. The mechanics include a mirrored double 
retrograde seconds and stainless steel hour and min-
ute hands.

EDITOR’S CHOICE
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TÜRK HAVA YOLLARI MOBIL UYGULAMASIYLA

UÇUŞ DENEYİMİNİZİ
KOLAYLAŞTIRIN!



Ciclotte Teckell kondisyon bi-
sikleti, ismini kendisini tasarlayan iki 
İtalyan fi rmasından alıyor. Her biri 
kendi alanında öncü olan bu iki fi r-
mayı birleştiren ise teknolojiye olan 
düşkünlükleri ve detaylara göster-
dikleri özen. Ciclotte’nin “Tasarım-
la ilerle” sloganı Teckell’in İtalyan 
tasarımlarını ileriye taşıma felsefesi 
ile bir araya gelince ortaya modern 
yaşamı temsil eden etkileyici bir arzu 
nesnesi çıkıyor. 

The Ciclotte Teckell station-
ary bike came into being thanks to 
the two Italian companies behind 
its name. Both are leaders in their 
respective industries and they are 
united by their love of  technology 
and attention to details. Ciclotte’s 
motto “Ride on design” meets 
Teckell’s “Italian design looks for-
ward” in the realization of  an ob-
ject that’s a pure expression of  con-
temporary life.

EDITOR’S CHOICE

Ciclotte 
Teckell 

A STYLISH RIDE
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BERLUTI EDITION 
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Beolab 90

Berluti ve Danimarkalı lüks audio markası 
Bang & Olufsen, sınırlı sayıda üretilecek bir kolek-
siyon için işbirliği yapıyor. Koleksiyon her iki mar-
kanın mirasnı ve işçiliği onurlandırırken Bang & 
Olufsen’in en ikonik ürünlerinden bazılarını Berlu-
ti’nin elle patine edilmiş sembolik Venezia derisiyle 
birleştiriyor.

8.200 watt güce sahip akıllı Beolab 90, benzeri 
görülmemiş düzeyde bir müzik gücü ve hassas bir 
müzik deneyimi yaşatmak için çevresine ve tercih 
edilen dinleme moduna uyum sağlıyor. Sürücülerin 
konumu ve yönlendirmesinden soğutma kanatçık-
larının yerleşimine kadar her bir detay performansı 
optimize edecek şekilde tasarlanmış. Alüminyum 
hoparlörün tabanı, cesur ve özel bir tasarım için 
Berluti’nin Venezia derisiyle kaplanmış.

Berluti and Danish luxury audio brand Bang & 
Olufsen collaborate for a limited-edition collection 
of  products. The collaboration honours the herit-
age and craftsmanship associated with both ‘Mai-
sons’ and combines some of  Bang & Olufsen’s most 
iconic products with Berluti’s emblematic Venezia 
leather, patinated by hand.

Featuring 8,200 watts of  musical power, the in-
telligent Beolab 90 adapts to its surroundings and 
preferred listening modes to create an unprecedent-
ed level of  musical power and precision. From the 
position and orientation of  the drivers to the place-
ment of  the cooling fi ns, everything is shaped to 
optimise performance. The base of  the aluminium 
speaker is customised with Berluti’s Venezia leather 
to create a bold design.

46
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The Garden of
Possible Natures
by FORNASETTI

Fornasetti, dış mekan kul-
lanımı için tasarlanmış yeni bir 
mobilya serisi olan The Garden 
of  Possible Natures koleksiyonu-
nu Milan’da tanıttı. Sandalyeler 
ve masalar açık havada yemek 
salonu atmosferi oluştururken, 
kanepeler ve koltuklar yeşillikler 
içerisinde oturma odası keyfi  su-
nuyor.

Fornasetti presents The 
Garden of  Possible Natures, a 
new collection of  furniture and 
upholstered items designed spe-
cifi cally for outdoor use. Chairs 
and tables form open-air dining 
rooms, while sofas and arm-
chairs create living rooms ready 
to be immersed in greenery.
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Stainless Steel
Tool Set 
by LORENZI MILANO

Lorenzo Milano, eski zaman-
ların kültürünü ve geleneğini este-
tik bir şekilde temsil eden bir takım 
çantası tasarladı. Paslanmaz çelik 
aletlerden oluşan bu çanta, zanaat 
ve işçiliğe sahip çıkıyor.

Alet kutusundaki çıkarılabilir 
katlar maundan yapılmış. Aletle-
rin şekilleri,  yerlerine en iyi şekilde 
oturmaları için ahşap üzerine lazer-
le işlenmiş. Araç kutusu içerisinde 
tornavida seti, farklı boyutlu İngiliz 
anahtarları, kombine anahtarlar, 
kerpetenler, kesiciler, makas, ayar-
lanabilir pense, ölçüm bandı, bıçak, 
çekiç, meşale, duvarlar için bir keski 
ve dört mini tornavida yer alıyor.

Lorenzo Milano makes tools 
that wisely transmit the culture 
and tradition of  older times. The 
stainless steel tool set represents the 
continuation of  artisanal craft and 
authentic craftsmanship.

The extractable trays within 
the toolbox are made of  marine 
mahogany. Shapes of  tools are laser 
engraved, in order to fi nd their per-
fect place. The toolbox contains: 
screwdrivers, diff erent-sized Allen 
wrenches, combined keys, pincers, 
side cutters, scissors, adjustable pli-
ers, a measuring tape, a knife, two 
hammers, a torch, a chisel for walls 
and four mini screwdrivers.
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EDITOR’S CHOICE
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EDITOR’S CHOICE

The Garden of
Possible Natures
by FORNASETTI

Fornasetti, dış mekan kul-
lanımı için tasarlanmış yeni bir 
mobilya serisi olan The Garden 
of  Possible Natures koleksiyonu-
nu Milan’da tanıttı. Sandalyeler 
ve masalar açık havada yemek 
salonu atmosferi oluştururken, 
kanepeler ve koltuklar yeşillikler 
içerisinde oturma odası keyfi  su-
nuyor.

Fornasetti presents The 
Garden of  Possible Natures, a 
new collection of  furniture and 
upholstered items designed spe-
cifi cally for outdoor use. Chairs 
and tables form open-air dining 
rooms, while sofas and arm-
chairs create living rooms ready 
to be immersed in greenery.
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BERLUTI EDITION 

EDITOR’S CHOICE

Beolab 90

Berluti ve Danimarkalı lüks audio markası 
Bang & Olufsen, sınırlı sayıda üretilecek bir kolek-
siyon için işbirliği yapıyor. Koleksiyon her iki mar-
kanın mirasnı ve işçiliği onurlandırırken Bang & 
Olufsen’in en ikonik ürünlerinden bazılarını Berlu-
ti’nin elle patine edilmiş sembolik Venezia derisiyle 
birleştiriyor.

8.200 watt güce sahip akıllı Beolab 90, benzeri 
görülmemiş düzeyde bir müzik gücü ve hassas bir 
müzik deneyimi yaşatmak için çevresine ve tercih 
edilen dinleme moduna uyum sağlıyor. Sürücülerin 
konumu ve yönlendirmesinden soğutma kanatçık-
larının yerleşimine kadar her bir detay performansı 
optimize edecek şekilde tasarlanmış. Alüminyum 
hoparlörün tabanı, cesur ve özel bir tasarım için 
Berluti’nin Venezia derisiyle kaplanmış.

Berluti and Danish luxury audio brand Bang & 
Olufsen collaborate for a limited-edition collection 
of  products. The collaboration honours the herit-
age and craftsmanship associated with both ‘Mai-
sons’ and combines some of  Bang & Olufsen’s most 
iconic products with Berluti’s emblematic Venezia 
leather, patinated by hand.

Featuring 8,200 watts of  musical power, the in-
telligent Beolab 90 adapts to its surroundings and 
preferred listening modes to create an unprecedent-
ed level of  musical power and precision. From the 
position and orientation of  the drivers to the place-
ment of  the cooling fi ns, everything is shaped to 
optimise performance. The base of  the aluminium 
speaker is customised with Berluti’s Venezia leather 
to create a bold design.



A Z I MUT

M İ N İ M U M  E T K İ  İ L E  M AK S İ M U M  PE R FOR M AN S
M A X İ M U M  PE R FOR M ANC E  W İ T H  M İ N İ M U M  İ M PAC T 
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S7Y E N İ
T H E  N E W
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A Z I MUT
Bu kadar sportif  bir DNA’ya sahip 

olan bir yat, düşük emisyonlu bir yat olarak 
gösterişli bir giriş yapabilir ve gemide ben-
zersiz konfor sunabilir mi? Dış tasarımı Al-
berto Mancini’ye ait olan Yeni Azimut S7, 
kendi kulvarındaki tüm standartları aşıyor.

Italian Yard, S7’yi Ocak 2023’te Düs-
seldorf  Boat Show’da resmi olarak görücü-
ye çıkarmadan önce yatın çarpıcı, özel ve 
benzeri görülmemiş bazı özelliklerini orta-
ya koyuyor. S7, bir yandan yakıt tüketimi-
ni önemli ölçüde azaltırken diğer yandan 
daha fazla yaşam alanı sunan, sınıfının tek-
nolojik olarak en gelişmiş deniz mimarisine 
sahip spor teknesi olma özelliğini taşıyor.

Can a motor yacht with such sporty 
DNA make a dashing entrance as a 
low-emission yacht and off er unparalleled 
comfort on board? The New Azimut S7, 
with exterior design by Alberto Mancini, 
exceeds every standard in the category. 

While the Italian Yard will offi  cially 
give S7 its debut at the Düsseldorf  Boat 
Show in January 2023, here it reveals some 
of  the yacht’s disruptive, exclusive and un-
precedented features. The new model is 
the sports boat with the most technologi-
cally advanced naval architecture in the 
category, signifi cantly reducing fuel con-
sumption on one hand while off ering more 
living space on the other.



How? A more compact IPS tri-
ple propulsion system and a hull de-
signed by Azimut’s technical team, 
in partnership with Volvo engineers, 
translate into improved fuel effi  ciency. 
The use of  carbon fi bre in the yacht’s 
superstructure reduces its overall 
weight and opens the way to a revo-
lutionary increase in volume without 
aff ecting stability.

Daha kompakt bir üçlü IPS tah-
rik sistemi ve Azimut’un teknik ekibi 
tarafından Volvo mühendisleriyle or-
taklaşa tasarlanan gövde, gelişmiş ya-
kıt verimliliği anlamına geliyor. Yatın 
üst yapısında karbon fi ber kullanılma-
sı, toplam ağırlığını azaltıyor ve stabi-
liteyi etkilemeden hacimde devrim ni-
teliğinde bir genişliğin yolunu açıyor.

YATIN ÜST YAPISINDA KARBON FİBER 
KULLANILMASI, TOPLAM AĞIRLIĞINI AZALTIYOR 
VE STABİLİTEYİ ETKİLEMEDEN HACİMDE DEVRİM 
NİTELİĞİNDE BİR GENİŞLİĞİN YOLUNU AÇIYOR.

YACHT
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The result is a reduction of  up to 
30% in fuel consumption at medium 
and high speeds and suffi  cient surface 
area, for the fi rst time on a 70-footer, 
to off er an incredibly generous layout, 
featuring a large lower deck with fi ve 
spacious cabins and a garage for two 
water toys. The main deck is designed 
around outdoor and indoor lounge 
areas and a spacious galley.

Sonuç olarak orta ve yüksek hız-
larda yakıt tüketiminde %30’a varan 
bir azalma sağlanıyor. Ayrıca 70 fe-
et’lik teknelerde bir ilk olan, geniş bir 
alt güvertede yer alan beş adet kabin 
ile inanılmaz ferah ve rahat bir düzen 
sunuluyor. Ana güverte, açık ve kapalı 
salon alanları ve geniş bir mutfak et-
rafında tasarlanmış ve iki adet su ara-
cı için bir de garaj bulunuyor.



Azimut, teknolojik ilerlemeyi ve seçimlerinin çevre-
sel etkisini yakından takip eden müşterisinin ihtiyaçlarını 
öngörebiliyor ve gemide arkadaşlarıyla paylaşmak için 
geniş, aydınlık alanlar istediğini ve her cepheden engelsiz 
deniz manzarasının tadını çıkarmayı sevdiğini biliyor.

Azimut anticipates the needs of  a new owner who 
keeps a close eye on technological progress and on the 
environmental impact of  their choices, as well as ex-
pecting large, light-fi lled spaces on board to share with 
friends while enjoying unimpeded views of  the water 
in every direction. 
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MOTORCYCLE

BMW
MOTORRAD PRESENTS

R nineT
Roadster

the R 18
Cruiser&

İLE 100. YILINI KUTLUYOR
TO MARK ITS 100TH ANNIVERSARY



Aralık 1922’de BMW baş tasarımcısı 
Max Friz, ilk tam ölçekli BMW motosikleti-
ni çizmek üzere kalemi eline aldı ve kalbinde 
hava soğutmalı, çift silindirli, dört zamanlı 
boxer motor olan bir motosiklet tasarladı. Ey-
lül 1923’te, BMW’nin ilk motosikleti olan R 
32’nin sunulmasıyla beraber fi rma motosiklet 
üretiminin başlangıcını müjdeledi ve bir başa-
rı öyküsünün ilk adımını attı. 

In December 1922, BMW chief  designer 
Max Friz puts the fi rst full-scale BMW motor-
cycle on the drawing board and an air-cooled 
two-cylinder four-stroke boxer engine lied in 
its heart. The fi rst BMW motorcycle, the R 
32, was presented in September 1923. This 
heralded the beginning of  BMW motorcycle 
production and launched an unprecedented 
success story. 
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BMW Motorrad, 100 yıllık bir tarihi 
kutlamak için Heritage dünyasının iki kah-
ramanı R nineT Roadster ve büyük boksörlü 
R 18 Cruiser’ı tekrar üretiyor. Firma, BMW 
Motorrad’ın kurulduğu yıla atıfta bulunarak 
her iki modeli de 1923 adet ile sınırlandırıyor.

To celebrate its 100-year history, BMW 
Motorrad is now presenting the two protag-
onists of  the Heritage world - the R nineT 
Roadster and the R 18 Cruiser with big boxer 
- as 100 Years editions. In keeping with the 
year in which BMW Motorrad was founded, 
both models are limited to 1923 units each.

FİRMA, BMW MOTORRAD’IN 
KURULDUĞU YILA ATIFTA 

BULUNARAK HER İKİ MODELİ DE 
1923 ADET İLE SINIRLANDIRIYOR.
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R nineT’nin sadeleştirilmiş tasarım dili, motosikletin 100 
yıllık kasası ve BMW Motorrad’ın boxer motora olan tutkusu 
tarafından şekillendirilmiş. Klasik roadster tasarımı, kompakt 
depo ve dik oturma pozisyonunun yanı sıra kaliteli malzeme-
ler ve şık tasarım öğeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başa-
rıyor. Yıldönümü versiyonun kalbinde de yine hava/yağ so-
ğutmalı, 80 kW (109 hp) çift silindirli boxer motor yer alıyor 
ancak bu sefer efsanevi motora farklı seçenekler ve detaylı bir 
yüzey konsepti eşlik ediyor.

Tank, siyah ile krom ve beyaz şeritlerin birleşiminden 
oluşurken dizlikler ve 100 Yıl rozeti ile tamamlanıyor. Klasik 
krom, koltuk tümseğinde de bulunuyor. Ön jant kapağı siyah 
renkte ve beyaz şerit detayı burada da kullanılmış. İki renkli 
siyah/bordo kombinasyonundaki koltuk, görünüme klas bir 
dokunuş niteliğinde.

The reduced design language of  the R nineT is shaped 
by 100 years of  motorcycle construction and BMW Motor-
rad’s unbroken passion for the boxer engine. Classic roadster 
design skillfully sets the scene with a compact tank and up-
right seating position as well as high- quality materials and 
stylish design elements. The heart is still the air/oil-cooled, 
80 kW (109 hp) two-cylinder boxer engine. In the anniversary 
edition the legendary engine is accompanied by a wide range 
of  options and an elaborate surface concept. 

The tank is a combination of  black with chrome and 
white double- lining and is complemented by knee pads and 
a 100 Years badge. Classic chrome is also found on the seat 
hump. The front wheel cover is also painted in black and fea-
tures white double lining. The seat bench in two-tone com-
bination black/oxblood complements the high quality look.
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R nineT’NİN SADELEŞTİRİLMİŞ TASARIM DİLİ, MOTOSİKLETİN 100 YILLIK KASASI VE BMW 
MOTORRAD’IN BOXER MOTORA OLAN TUTKUSU TARAFINDAN ŞEKİLLENDİRİLMİŞ.

R 18 100 Years’ın en çarpıcı özelliği ise, BMW Motorrad 
tarafından şimdiye kadar üretilmiş en büyük silindir hacmine 
sahip olan 67 kW (91 hp) boxer motor. BMW R 18, hem tek-
nik hem de görsel olarak BMW R 5 gibi ikonikleşmiş BMW 
modellerinden esinleniyor ve motosikletin temellerine yeni-
den odaklanıyor. Ortaya sade, gösterişten uzak bir teknoloji 
ve sürüş keyfi nin mimarı olan bir boxer motor çıkıyor. Motor, 
bu özel seride çok sayıda farklı detayın yanı sıra yüksek kaliteli 
yüzey konseptiyle de dikkat çekiyor.

The unmissable centrepiece of  the R 18 100 Years is the 
67 kW (91 hp) boxer engine with the largest displacement ever 
installed by BMW Motorrad. Both technically and visually, the 
BMW R 18 borrows from famous BMW models such as the 
BMW R 5 and puts the focus back on the essentials of  motor-
cycling: Purist, no-frills technology and the boxer engine as the 
epicentre of  riding pleasure. The big boxer is also complement-
ed by numerous special features as well as a high-grade surface 
concept in the anniversary edition of  the R 18.



Heritage deneyimi dünyasındaki R nineT ve R 18 
modelleriyle BMW Motorrad, efsanevi boxer motorla 
özdeşleşen 100 yıllık geçmişine ve geleneğine saygı du-
ruşunda bulunuyor. Bu tarihi parçalar, 50 yılı aşkın bir 
süredir neredeyse her BMW motosikletinin üretildiği 
yer olan Berlin’deki BMW Motorrad fabrikasında da 
görülebilir. 

With the R nineT and R 18 models in the Herit-
age experience world, BMW Motorrad is paying a trib-
ute to its almost 100-year history and tradition, which 
is inextricably linked with the legendary boxer engine. 
Tradition and history can also be found at the BMW 
Motorrad production plant in Berlin - the birthplace of  
almost every BMW motorcycle for over 50 years.
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T O U C H  T H E
W E L L - B E I N G
BY  L U X U RY
Spa by Luxury defines the limits of luxury 
for you in the developing and changing 
spa market.

Offers you the most valuable solutions 
with the experienced team from the project 
stage to the turnkey process of your spa 
management or for the improvement 
and renewal of your existing operations.

SPA CONCEPT DESIGN    FEASIBILITY    MANAGEMENT    CONSULTANCY

www.spaluxury.net/spaluxuryofficial CONCEPT DESIGN - FEASIBILITY -  MANAGEMENT - CONSULTANCY
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JET

C E S S N A
KONFOR VE SESSİZLİK BİR ARADA

COMFORT AND QUIET UNITED 

Cessna Citation Longitude, transatlantik ürün yelpazesinin ileri 
mühendislik ve kusursuz bir kabin deneyimi sunan yeni üyesi. Bu iki 
unsuru orta büyüklükteki jet sınıfının en düşük işletme maliyetleriyle 
bir araya getirmesi ile ön plana çıkan Citation Longitude, her anlamda 
en üst düzey konfor sunmak için gereken güvenilirliğe ve verimliliğe 
sahip. Bu uçakla kişi değerli zamanının kontrolünü sağlayabilir ve orta 
boy bir süper-jetten ne kadar verim alabileceğini görebilir.

The Cessna Citation Longitude aircraft is a member of  the trans-
atlantic range, which off ers advanced engineering and an unforgetta-
ble cabin experience all come together with the lowest direct operating 
costs of  any super-midsize jet. Simply put: this aircraft delivers the re-
liability and effi  ciency needed to maximize the value of  every mission. 
With this aircraft one can take control of  his most valuable asset and 
see how far he can go with a super-midsize jet.



Citation Longitude, içeriye atılan 
ilk adımda en üst düzeyde konfor su-
nuyor. Jet, sınıfının en iyisi olarak de-
ğerlendirilebilecek bir bacak mesafesi-
ne sahip olmasının yanı sıra geniş, düz 
zeminli ve rahat bir kabin sunuyor.

Cessna, müşterinin ihtiyaç duy-
duğu en sessiz yolculuğu sağlamak 
adına dünyanın en sessiz orta boy ka-
binini tasarlamak için özel ses yalıtımı 
teknikleri geliştirdi. Zaman değerlidir. 
Yolcu ister dinlenmeyi isterse çalış-
mayı seçsin; Citation Longitude ile 
havada geçirdiği zamanı en iyi şekil-
de değerlendirmek için gereken hu-
zurun ve sessizliğin tadını çıkarıyor. 
Cessna mühendisleri bu jeti konu ses 
seviyelerine geldiğinde kendi sınıfının 
en iyisi olacak şekilde tasarladı.

One can feel the comfort as 
soon as stepping inside: the Citation 
Longitude off ers a  spacious, fl at-
fl oor, six-foot stand up cabin with 
best-in-class legroom for ultimate 
comfort.

Cessna has developed exclusive 
soundproofi ng techniques to design 
the world’s quietest super-midsize 
cabin to provide the quietest jour-
ney the customer needs. Time is 
valuable. Whether you’re resting 
or conducting business, enjoy the 
peace and quiet needed to make the 
most of  your time in the air. Cess-
na engineers designed the Citation 
Longitude aircraft to be in a class 
of  its own when it came to sound 
levels.

JET

66



Citation Longitude, içeriye atılan 
ilk adımda en üst düzeyde konfor su-
nuyor. Jet, sınıfının en iyisi olarak de-
ğerlendirilebilecek bir bacak mesafesi-
ne sahip olmasının yanı sıra geniş, düz 
zeminli ve rahat bir kabin sunuyor.

Cessna, müşterinin ihtiyaç duy-
duğu en sessiz yolculuğu sağlamak 
adına dünyanın en sessiz orta boy ka-
binini tasarlamak için özel ses yalıtımı 
teknikleri geliştirdi. Zaman değerlidir. 
Yolcu ister dinlenmeyi isterse çalış-
mayı seçsin; Citation Longitude ile 
havada geçirdiği zamanı en iyi şekil-
de değerlendirmek için gereken hu-
zurun ve sessizliğin tadını çıkarıyor. 
Cessna mühendisleri bu jeti konu ses 
seviyelerine geldiğinde kendi sınıfının 
en iyisi olacak şekilde tasarladı.

One can feel the comfort as 
soon as stepping inside: the Citation 
Longitude off ers a  spacious, fl at-
fl oor, six-foot stand up cabin with 
best-in-class legroom for ultimate 
comfort.

Cessna has developed exclusive 
soundproofi ng techniques to design 
the world’s quietest super-midsize 
cabin to provide the quietest jour-
ney the customer needs. Time is 
valuable. Whether you’re resting 
or conducting business, enjoy the 
peace and quiet needed to make the 
most of  your time in the air. Cess-
na engineers designed the Citation 
Longitude aircraft to be in a class 
of  its own when it came to sound 
levels.

JET

CESSNA MÜHENDİSLERİ BU 
JETİ KONU SES SEVİYELERİNE 
GELDİĞİNDE KENDİ SINIFININ EN 
İYİSİ OLACAK ŞEKİLDE TASARLADI

67



Citation Longitude, kolay erişimli bir 
kokpit ve tamamen mürettebat konforu ve ve-
rimliliğine odaklanan ergonomik bir tasarımla 
başlayarak, uçuş için yeni standartları belirliyor. 
Garmin G5000 aviyoniklerinin son versiyonu 
ile pilotlar navigasyon ve iletişim sistemlerine 
tam dokunmatik ekran kontrolü ile sahip olu-
yor. Uçuş güvertesi; tam entegre otomatik valf  
ve endüstrinin en gelişmiş yerleşik teşhis sistemi 
olan LinxUs yazılımı ile donatılmış. Baş üstü 
ekranı ve gelişmiş görüş kabiliyeti ile Citation 
Longitude jeti, daha düşük iniş ve kalkış mesafe-
lerine izin vererek uçuşu kolaylaştırıyor.

The Citation Longitude aircraft sets the new 
standard for fl ying, starting with an easy-access 
cockpit and an ergonomic design that is fully fo-
cused on crew comfort and effi  ciency. With the 
next evolution of  Garmin G5000 avionics at their 
fi ngertips, pilots have complete touchscreen con-
trol of  navigation and communication systems. 
The fl ight deck also comes with fully integrated 
autothrottles and LinxUs software, the industry’s 
most advanced onboard diagnostic system. With 
a heads-up display and enhanced vision capability, 
the Citation Longitude jet facilitates eyes-up fl ying 
that allows lower approach minimums.

BAŞ  ÜSTÜ EKRANI VE GELİŞ MİŞ  GÖRÜŞ  
KABİLİYETİ İLE CITATION LONGITUDE, DAHA 
DÜŞ ÜK İNİŞ  VE KALKIŞ  MESAFELERİNE İZİN 
VEREREK UÇUŞ U KOLAYLAŞ TIRIYOR.

JET
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Güvenilirlik ve verimlilik göz önünde bu-
lundurularak tasarlanan yeni Citation Longi-
tude, kıtalararası menzilin yanı sıra olağanüstü 
kalkış ve seyir performansı sağlıyor. Düşük ya-
kıt akışı, gelişmiş aerodinamik ve sınıfındaki en 
uzun bakım aralıkları (800 saat veya 18 ay) bu 
uçağı orta boy süper-jet kategorisindeki en dü-
şük maliyetli uçak haline getiriyor.

Designed with reliability and effi  ciency in 
mind, the clean-sheet Citation Longitude aircraft 
provides remarkable takeoff  and cruise performance 
as well as transcontinental range. A combination of  
low fuel fl ow, advanced aerodynamics and the long-
est maintenance intervals in its class  800 hours or 
18 months makes this the most cost-eff ective aircraft 
to operate in the super-midsize jet category. 



Jetin yüksek kabini, müşterinin 
tüm iş ve seyahat gereksinimlerini kar-
şılayacak şekilde özelleştirilebiliyor. Sı-
nıfındaki en sessiz iç mekan ve en geniş 
diz mesafesinin yanı sıra nefes alabilen 
koltuklar ve düz koridor tasarımı ile 
yolcular, zihinlerine odaklanacak hu-
zuru ve düşüncelerini genişletecekleri 
alanı bulacaklar. 

The jet’s stand-up cabin is cus-
tomizable to meet all the business 
and travel requirements of  the cus-
tomer. With the quietest interior and 
the most legroom in its class, plus ful-
ly breathable seating and a fl at-aisle 
design, the passengers will fi nd the 
peace to focus on their mind and the 
space to stretch their thinking. 

JET
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Dünyayı keşfetme arzusu 
binlerce yıldır sanata ve edebi-
yata ilham verirken renk renk 
ve çeşit çeşit dünya küresi bu 
arzunun bir temsilcisi olarak 
yüzyıllardır evlerimizi süslüyor. 
Bu klasikleşmiş objeyi bir arzu 
nesnesine dönüştürmek ise Bel-
lerby’ın kariyerinde bir dönüm 
noktası olmuş.

Bellerby & Co Globema-
kers’ın hikayesi, bundan on sene 
önce, bir coğrafya tutkunu olan 
Bellerby’ın babasına 80. yaşgü-
nü hediyesi olarak dünya küresi 
hediye etmek istemesi ile başlı-
yor. Gemi mühendisi olan baba 
için özel bir el yapımı küre fi kri 
güzel güzel olmasına ancak Bel-
lerby’ın uzun uğraşlar sonunda 
bulabildiği tek şey çoktan cazi-
besini yitirdiği halde ateş pa-
hasına satılan antika küreler ve 
hiçbir zaman o cazibeye sahip 
olamamış fabrikasyon parçalar.

While wanderlust has in-
spired art and literature for 
thousands of  years, globes have 
been decorating our homes for 
centuries as a tangible element 
of  this desire. Working on this 
concept and transforming it 
into an object of  pleasure, has 
marked a turning point in Bel-
lerby's career.

The story of  Bellerby & Co 
Globemakers began 10 years 
ago when Bellerby, a geogra-
phy enthusiast, wanted to give 
his father a globe as a present 
for his 80th birthday. Although 
the idea of  a special handmade 
globe for a naval engineer is 
wonderful, the only thing Bel-
lerby could fi nd after a long 
search were antique globes that 
cost a fortune even though they 
had already lost their charm, or 
poor replicas which didn’t even 
have that charm to begin with.

K Ü R E L E R İ N  E F E N D İ S İ
GlobeS
Lordof 
the



BELLERBY & CO GLOBEMAKERS 
ATÖLYESİNDE RESSAMINDAN 
MARANGOZUNA, HARİTACISINDAN 
OYMACISINA 25 SANATÇI VE 
ZANAATKAR DURMAKSIZIN 
ÇALIŞIYOR.

BRAND STORY

74



BELLERBY & CO GLOBEMAKERS 
ATÖLYESİNDE RESSAMINDAN 
MARANGOZUNA, HARİTACISINDAN 
OYMACISINA 25 SANATÇI VE 
ZANAATKAR DURMAKSIZIN 
ÇALIŞIYOR.

BRAND STORY

Kaybolmaya yüz tutan bu sanatı icra eden bi-
rini bulamamanın hayal kırıklığı ile kolları sıvamak 
zorunda kalan Bellerby’ın ilk düşüncesi babasına 
kendi elleriyle özel bir yaşgünü hediyesi hazırlamak. 
İki seneyi bulan uğraşlar ve sayısız deneme sonunda 
Bellerby ifl as etme noktasına geliyor fakat bu süreçte 
insanların yaptığı işe ilgi duyduğunu fark ediyor ve 
bu alandaki açığı görüyor. Hobi olarak başladığı işten 
elde ettiği tecrübe ile ortaya yepyeni bir iş çıkıyor!

Bugün ressamından marangozuna, haritacısın-
dan oymacısına 25 sanatçı ve zanaatkarın durmak-
sızın çalıştığı Bellerby & Co Globemakers atölyesi, 
dünyanın dört bir yanından gelen özel siparişleri ku-
sursuz şekilde teslim etme gayretinde.

Finding someone that speacialized in this dying 
art form was a let down, therefore Bellerby decided 
to make it with his own bare hands. During the 2 
years it took to perfect the art, he has spent so much 
time and eff ort that he almost bankrupted himself. 
But he saw a gap in the market, and through the 
process people expressed interest in what he was do-
ing. Out of  this adventure which started as a hobby, 
a business was unexpectedly born!

Today; Bellerby & Co Globemakers has 25 
artists and craftsmen from painters to carpenters, 
cartographers and engravers who all work tirelessly 
and strive to deliver custom orders from all around 
the world.
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EŞ SİZ BİR KİMLİĞE SAHİP OLAN 
KÜ RENİN YAPIMI BİRKAÇ  HAFTADAN 
ALTI AYA KADAR SÜ REBİLİYOR. 

In the studio and workshop, located in North 
London, each globe is made bespoke to the cus-
tomer's specifi cations. The customer chooses the 
sizing, style of  base, colouring of  the globe, and 
go through a process of  personalising the map. 
The gores are expertly wet and stretched across a 
sphere, a technique that takes years for a maker to 
learn. A fraction of  a millimeter off  in this precise 
placement and they'd have to start all over again.

Kuzey Londra’da yer alan atölyede her bir 
küre müşterinin isteği doğrultusunda şekilleni-
yor. Kürenin boyutu, standı, renk tonları belirle-
niyor ve haritanın detayları netleştiriliyor. Bas-
kısı tamamlanan şeritler daha sonra ıslatılarak 
ve esnetilerek küre üzerine yerleştiriliyor. İnce 
işçilik isteyen bu zorlu süreçte ustalaşmak yıllar 
alabiliyor ve bu hassas yerleşimdeki milimetrik 
bir hata en baştan başlamak anlamına geliyor.
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SULUBOYA İLE TAMAMEN 
ELDE RENKLENDİRİLEN 

KÜRELERDEN HİÇ BİRİ BİR 
DİĞERİYLE AYNI DEĞİL

After all the gores are in place, fur-
ther layers of  watercolour and details 
are hand painted. Each globe is one-
of-a-kind. Once the painting process is 
over, it goes back to the makers to fi nish. 
Finally once complete it is coated with 
a matte or gloss fi nish. The creation of  
a globe, which has passed through at 
least fi ve set of  hands and has acquired 
a unique identity, can take between a 
few weeks to a few months to complete.

Parçalar yerine oturduktan sonra 
detayların çizilmesi ve renklendirilmesi 
için titiz bir çalışma başlıyor. Suluboya 
ile elde renklendirilen kürelerden hiç 
biri bir diğeriyle aynı değil. Boyama ve 
resim süreçleri bitince küre mat veya 
parlak cila ile tamamlanıyor. Bu aşa-
maya kadar en az beş sanatçının elin-
den geçen ve eşsiz bir kimlik kazanan 
kürenin yapımı birkaç haftadan birkaç 
aya kadar sürebiliyor.
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Bellerby & Co design all of  their 
own bases and handcraft them in their 
studio. Options include both modern 
and classic designs and they handcraft 
many diff erent sizes bases in a variety 
of  woods and metals. Once the arti-
sans are happy with the fi nal prod-
uct and have thoroughly checked the 
globe over, it is packaged carefully and 
shipped off  to a new home to start its 
journey.

Bellerby mastered this long for-
gotten art all on his own, by trial and 
error and guided many young artists 
along the way. He says that he's still 
learning new things ten years on. Ap-
prentice Globemakers need at least 1 
year training to perfect the smallest 
sized globe and further time training 
on each diff erent size.

Yapımı tamamlanan kürenin nasıl ser-
gileneceği yine müşterinin isteğine bağlı. 
Modern veya klasik pek çok seçenek Bel-
lerby & Co atölyesinde tasarlanıp üretiliyor. 
Mat, parlak, büyük, küçük, metal, ahşap gibi 
sayısız seçenek arasından küreyle uyumlu 
bir stand seçiliyor ve montaj tamamlanıyor. 
Sanatçıların denetiminden geçen ve kusur-
suz bir sonuca ulaşan tasarım, uygun bir 
kasa içerisinde sevgiyle uğurlanarak dünya 
üzerindeki serüvenine başlıyor.

Tarihin tozlu sayfalarına karışan bu 
sanatı deneme yanılma yolu ile kendi ken-
dine öğrenen ve çok sayıda genç sanatçıya 
yol gösteren Bellerby, ilk başladığı günden 
bu yana hala öğrenmeye ve ustalık yo-
lunda ilerlemeye devam ettiğini söylüyor. 
Beraber çalıştığı sanatçıların en küçük boy 
küreyi kusursuzca yapabilmeleri için en az 
1 sene çalışmaları gerektiğini de ekliyor.

MAT, PARLAK, BÜYÜK, KÜÇÜK, METAL, AHŞAP 
GİBİ MODERN VE KLASİK SAYISIZ SEÇENEK 
ARASINDAN KÜREYLE UYUMLU BİR STAND 

SEÇİLİYOR VE MONTAJ TAMAMLANIYOR 

BRAND STORY
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“There are not many products out 
there these days that you can personally 
design to suit your taste and needs - it 
is rare to be able to work directly with 
the manufacturer to create something 
that will hopefully be a family heirloom 
passed down for generations.” says Bel-
lerby. The fascination for a handcrafted 
and personalized object will always re-
main even with the ever-changing fl ow 
of  the digital world. Bellerby's globes 
has revived a forgotten art and made it 
a part of  our lives by retelling its story.

"Bugünlerde zevkinize ve ihtiyacı-
nıza göre kişisel olarak tasarlayabilece-
ğiniz bir ürün bulmak çok kolay değil. 
Doğrudan üretici ile birlikte çalışarak 
nesiller boyunca yaşayan bir aile yadiga-
rı olmasını umduğumuz bir şey üretme 
fi kri her dönem için çok kıymetli.” diyor 
Bellerby. El yapımı ve kişiselleştirilmiş 
bir eserin değeri, dijital dünyanın sürekli 
değişen akışında bile her zaman yerini 
koruyor. Bellerby'nin küreleri, çoktan 
unutulmuş bir sanatın peşinden gidiyor 
ve kendi hikayesini yazarak hayatımızın 
ve mirasımızın bir parçası haline geliyor.

GU
ID

O
 B

O
LL

IN
O

BRAND STORY

80



©
 M

AT
TH

IE
U 

LA
VA

N
CH

Y

EXHIBITION

Müze, Yves Saint Laurent'in kre-
asyonlarını tamamlamak için, Belçikalı 
heykeltıraş Johan Creten’ın beş farklı 
eserini misafi r ediyor ve bu dokunuş ile 
altının tarih boyunca sanatçılara verdiği 
evrensel ilhamı hatırlatıyor. 

To complement the creations of  
Yves Saint Laurent, the museum has in-
vited the Belgian sculptor Johan Creten 
to exhibit fi ve works that remind us of  
the extent to which gold has always in-
spired artists.



EXHIBITION



AT MUSÉE YVES SAINT LAURENT PARIS
OCTOBER 14, 2022 – MAY 14, 2023
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2022 senesi, Yves Saint Laurent’ın 
kendi adı altında sergilediği ilk koleksi-
yonunun 60. yıl dönümü olmasının yanı 
sıra Musée Yves Saint Laurent Paris'in 
açılışının 5. yıldönümüne denk geliyor.

GOLD by Yves Saint Laurent 
sergisi, bu özel seneyi kutlamak için 
modacının tasarımlarında altın rengi-
nin oynadığı rolü mercek altına alıyor. 
Mart 2022'den bu yana müzenin direk-
törü olan Elsa Janssen'in küratörlüğün-
de; müzenin küratöryel ekibi ve Anna 
Klossowski'nin sanatsal işbirliğiyle ha-
zırlanan GOLD by Yves Saint Laurent 
sergisi, moda evinin altın tutkusunu ha-
ute couture ve hazır giyim koleksiyon-
larından kırk kadar elbise, aksesuarlar, 
objeler ve Yves Saint Laurent ruhunun 
vazgeçilmezi olan takılarla dolu vitrin-
ler aracılığıyla sunuyor.

2022 marks the 60th anniversa-
ry of  the fi rst Yves Saint Laurent col-
lection under his name, as well as the 
5th anniversary of  the opening of  the 
Musée Yves Saint Laurent Paris.

The exhibition, GOLD by Yves 
Saint Laurent, celebrates the occasion 
by examining the role that gold has 
played in the couturier’s work. Under 
the curatorship of  Elsa Janssen, director 
of  the museum since March 2022, in as-
sociation with the museum’s curatorial 
team and with the artistic collaboration 
of  Anna Klossowski*, the exhibition 
GOLD by Yves Saint Laurent presents 
gold through some forty haute couture 
and ready-to-wear dresses, selected ac-
cessories and objects, as well as display 
cases fi lled with jewelery, essential to the 
Yves Saint Laurent silhouette.

goL d 
by Yves Saint Laurent 
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GECE DEDİĞİN IŞILDAMALI,
DİĞER TÜRLÜSÜ ANLAMSIZ OLURDU.
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Denizci mantolarını süsleyen ilk düğme-
lerden tamamen altından yapılmış gibi görü-
nen elbiselere kadar pek çok parça moda-
cının “altın” dokunuşundan nasibini almış. 
Altın ışıltısının esgeçildiği tek bir koleksiyon 
bile yokken; brokarlar, danteller, payetler, de-
riler, nakışlar, kumaşlar, mücevherler ve hatta 
parfümler Saint Laurent'in göz kamaştırıcı 
ustalığına katkıda bulunuyor.

From the very fi rst buttons adorning 
his pea coats to dresses that appear entire-
ly fashioned from gold, no collection es-
caped the couturier’s “golden” touch. So 
many materials lent themselves to Saint 
Laurent’s mastery of  the dazzling radi-
ance of  gold: brocade, lace, lamé, sequins, 
leather, embroidery–whether through fab-
ric, jewelry or perfume, gold sparkles...

DÜĞMELER, KEMERLER
VE ZİNCİRLERDE SİYAHI

HEP ALTINLA RENKLENDİRİYORUM.
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Oran ve Marakeş’teki güneş dolu 
anılarında parlayan; Pierre Bergé ve Yves 
Saint Laurent tarafından toplanan nes-
neler veya Loulou de La Falaise tarafın-
dan tasarlanan aksesuarlarla sergilenen 
altın detaylar, her zaman modacının kre-
atif  yolculuğuna ilham kaynağı olmuş. 
Yves Saint Laurent'in ışıltılı karakteri, bu 
krono-tematik yolculuğu göz kamaştırıcı 
çeşitlilikte süslemeler, gösterişli kumaşlar 
ve zarif  malzemelerle aydınlatıyor.

Whether refl ected in sun-fi lled 
memories of  Oran and Marrakech, 
or on display with objects collected by 
Pierre Bergé and Yves Saint Laurent 
or accessories designed by Loulou de 
La Falaise, gold has always inspired 
the couturier’s œuvre. Yves Saint Lau-
rent’s radiant character illuminates this 
chrono-thematic journey through a daz-
zling diversity of  ornaments, sumptuous 
fabrics and exquisite materials.
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SERGİ, YVES SAINT LAURENT'İN KREASYONLARINI TAMAMLAMAK İÇİN BELÇİKALI 
HEYKELTIRAŞ JOHAN CRETEN’IN BEŞ FARKLI ESERİNİ MİSAFİR EDİYOR.

© CRETEN STUDIO & GERRIT SCHREURS
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David Bailey'nin 1966 sonbahar-kış 
koleksiyonu için tasarladığı ve fotoğrafl a-
dığı mücevherli elbiseden Zizi Jeanmaire 
ve Sylvie Vartan'ın giydiği payetli elbi-
selere kadar pek çok parçayı görücüye 
çıkaran sergi, Palace’ın kulüp yıllarını ve 
o coşkulu dönemi anlatırken kadınların 
gücüne atıfta bulunuyor.

From the jeweled dress designed 
for his autumn-winter 1966 collection 
and photographed by David Bailey, to 
the sequined dresses worn by Zizi Jean-
maire and Sylvie Vartan, the exhibition 
celebrates the empowerment of  women, 
while channeling the Palace club years 
and that festive era.
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Müze, Yves Saint Laurent'in kre-
asyonlarını tamamlamak için, Belçikalı 
heykeltıraş Johan Creten’ın beş farklı 
eserini misafi r ediyor ve bu dokunuş ile 
altının tarih boyunca sanatçılara verdiği 
evrensel ilhamı hatırlatıyor. 

To complement the creations of  
Yves Saint Laurent, the museum has in-
vited the Belgian sculptor Johan Creten 
to exhibit fi ve works that remind us of  
the extent to which gold has always in-
spired artists.
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“There are not many products out 
there these days that you can personally 
design to suit your taste and needs - it 
is rare to be able to work directly with 
the manufacturer to create something 
that will hopefully be a family heirloom 
passed down for generations.” says Bel-
lerby. The fascination for a handcrafted 
and personalized object will always re-
main even with the ever-changing fl ow 
of  the digital world. Bellerby's globes 
has revived a forgotten art and made it 
a part of  our lives by retelling its story.

"Bugünlerde zevkinize ve ihtiyacı-
nıza göre kişisel olarak tasarlayabilece-
ğiniz bir ürün bulmak çok kolay değil. 
Doğrudan üretici ile birlikte çalışarak 
nesiller boyunca yaşayan bir aile yadiga-
rı olmasını umduğumuz bir şey üretme 
fi kri her dönem için çok kıymetli.” diyor 
Bellerby. El yapımı ve kişiselleştirilmiş 
bir eserin değeri, dijital dünyanın sürekli 
değişen akışında bile her zaman yerini 
koruyor. Bellerby'nin küreleri, çoktan 
unutulmuş bir sanatın peşinden gidiyor 
ve kendi hikayesini yazarak hayatımızın 
ve mirasımızın bir parçası haline geliyor.
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Yeşilin her tonu
Canlı, mod yükselten renkler her sezon podyumlarda olsa da, yeşilin son yıl-

larda her zamankinden daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok tasarımcı, 
pastel nil yeşillerinden zümrüt yeşiline, adaçayı tonlarından neon yeşillere varana 

kadar pek çok farklı tonu koleksiyonlarına dahil ederek doğayı podyumlara taşıyor. 

Spring 2023 ready to wear

RUNWAY

Men-Women
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Keşfedilmemiş gizemi
Konya Tropikal Kelebek
Bahçesi’nde

Doğanın
Sizleri Bekliyor



While there are always vibrant, mood-boosting colors on the runway at any 
given time, one color reigns supreme now more than ever: green. Many designers 
have released greens into their collections in all of its hues, from mint and sage 

to Kelly and evergreen, carrying nature onto the runway.

Green in all its hues

RUNWAY
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On the runways, modest ankle-length hems made a swift comeback all throughout Fashion Month. Many 
labels have been releasing longline skirts in an array of fabrics and materials such as leather and denim. 

Whether you opt for a model in linen, wool, or knit, the long skirt trend of the moment is all about minimalism.  

Mütevazı bilek boyu paçalar moda haftalarına ve sokak modasına damgasını vurdu. Birçok moda evi 
uzun etekleri deri ve kot gibi farklı kumaşlarla yorumluyor. İster keten, ister yün, ister örgü olsun, uzun 

etek trendi ilhamını sadelikten alıyor.

RUNWAY

Bilek Boyu Etekler
Ankle length skirts 
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1.hull delivered
2. hull under construction

AEGEAN EXPLORER SERIES

www.aegeanyacht.com+90 533 923 93 58    +90 252 313 26 55

25 M / 82 FT 48 M / 157 FT37 M / 121 FT

Steel & Aluminium Yachts of Distinction



The traditional trench coat and jacket gets a splashy update by way of transparent materials such as 
tulle and silk organza. The clear jacket iterations can span from a sleek see-through evening jacket to floral 

embellished jackets that are sure to be bold and chic through layering.

Geleneksel trençkot ve ceket, tül ve ipek organze gibi şeffaf kumaşlarla gösterişli bir havaya 
bürünüyor. Tasarımlar geceye uygun organze bir ceketten, cesur ve şık bir görünüm için farklı parçalar-

la kombinlenebilecek işlemeli ceketlere kadar uzanıyor.

Transparan Ceketler
Sheer Coats

RUNWAY
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Sarı’nın Binbir Tonu
Mellow Yellow

Riccardo Tisci showcased his own interpretation of Burberry for the second time in London. 
“It’s a reconstructed collection of what I find in Burberry, and what I’ve been living as human in 
this moment in Britain too,” he says. While equestrian inspired helmets give the collection a youth-

ful look, the classic outerwear is surprising the audience with off-the-shoulder furs.

Riccardo Tisci sonbahar sezonunda Londra’da ikinci Burberry koleksiyonunu görücüye çıkardı. 
“Bu koleksiyon, Burberry’de keşfettiklerimin ve Britanya’da insan olarak yaşadıklarımın harman-
landığı bir koleksiyon” diyor. Binicilikten ilham alan kasklar koleksiyona genç bir görünüm verirken, 

klasik dış giyim parçaları omuzları açık kürk yakaları ile klasik olana şaşırtıcı bir yorum katıyor.

RUNWAY
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Pastel Suits 
Pastel Takımlar

Spring brings us muted pastel suits in marshmallow 
colors. Many shows brought the spring breeze through 

single color suits adding a calm spirit to the season. 

İlkbahar sezonu pastel renklerde takımları beraberinde 
getiriyor. Pek çok moda evinin koleksiyonlarına taşıdığı takım-
lar şeker tadında renklerle ilkbahara sakin bir hava katıyor.

RUNWAY
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ICE
CASTLES 

BİR KIŞ HARİKASI 

WINTER WONDERLAND

Ice Castles; peri masallarını andıran, 
hayranlık uyandıran, mutlaka görülmesi ge-
reken bir kış fenomeni. Kuzey Amerika’da 
Minnesota, New Hampshire, New York, 
Utah ve Wisconsin konumundaki beş farklı 
eyalette kurulan buzdan kaleler, profesyonel 
buz sanatçıları tarafından birleştirilen yüz 
binlerce buz sarkıtı kullanılarak tamamen 
elle inşa ediliyor. Kaleler arasında nefes 
kesen LED aydınlatmalı heykeller, donmuş 
tahtlar, buzdan oyulmuş tüneller, kaydırak-
lar ve çeşmeler bulunuyor.

Ice Castles is an awe-inspiring, must-see 
winter phenomenon that brings fairytales 
to life. Located in fi ve diff erent locations 
across North America — Minnesota, New 
Hampshire, New York, Utah and Wiscon-
sin;  the ice castles are built entirely by hand 
using hundreds of  thousands of  icicles hand 
placed by professional ice artists. The castles 
include breathtaking LED-lit sculptures, fro-
zen thrones, ice-carved tunnels, slides, and 
fountains. 

SIGHTSEEING
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Her bir buz kalesi elle inşa 
ediliyor ve ortaya çıkması binlerce 
saat sürüyor. Süreç, elle şekillendi-
rilen ve mevcut buz oluşumlarına 
tek tek eklenen 5.000 ila 12.000 
buz sarkıtının birleştirilmesi ile işli-
yor. Yeni yerleştirilen buz sarkıtları 
daha sonra suyla ıslatılıyor. Buz 
sarkıtlarının yerleşimi, sıcaklığı, 
su hacmi ve rüzgarın seyri; sürekli 
değişen şaşırtıcı buz oluşumlarını 
şekillendiriyor.

Ice Castles kurucusu Brent 
Christensen, ilk buzlu eserini ço-
cuklarını mutlu etmek için kendi 
bahçesinde inşa etti. Güneşli Ca-
lifornia’dan karlı Utah’a taşındık-
tan sonra, Christensen, soğukta 
evde oturmaktan bunalmış altı ço-
cuklu bir baba olarak çocuklarını 
evden çıkarmanın bir yolunu ara-
dı ve bahçesine bir buz mağarası 
inşa etmeye karar verdi. Dahice 
fi kri işe yaramıştı!

SIGHTSEEING
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Each ice castle is built by hand 
and takes thousands of  man-hours 
to create. The daily process consists 
of  growing 5,000 to 12,000 icicles 
that are harvested by hand and in-
dividually sculpted into existing ice 
formations. Newly placed icicles 
are then drenched with water. The 
blend of  icicle placement, tempera-
tures, water volume and wind result 
in an astonishing and ever-changing 
variety of  ice formations.

Founder, Brent Christensen, 
crafted his fi rst icy creation in the 
front yard of  his home to bring hap-
piness and joy to his children. After 
moving from sunny California to 
snowy Utah, Christensen did what 
any father of  six stir-crazy kids with 
cabin fever would do. He built an ice 
cave in his yard to get his kids out 
of  the house. His stroke of  genius 
worked!
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ÇOCUKLAR BU ESERLERE 
“BUZDAN KALE” ANLAMINA 
GELEN ICE CASTLES ADINI 

VEREREK BUGÜNKÜ OLUŞUMUN 
ADINI KOYMUŞ OLDULAR

Bu buzlu girişim sadece kendi ço-
cukları arasında popüler olmakla kal-
madı, mahallenin dört bir yanından - ve 
sonrasında şehrin her yerinden - çocuk-
lar onun buzdan inşaatlarını görmek için 
toplandılar ve Christensen’in harikalar 
diyarında oynamak için buluştular. Ço-
cuklar bu eserlere “buzdan kale” anla-
mına gelen Ice Castles adını vererek bu-
günkü oluşumun adını koymuş oldular.

Ice Castles o zamandan bu yana 
önemli ölçüde büyümüş olsa da misyonu 
hala aynı: büyüleyici bir kış atmosferinde 
unutulmaz bir tecrübe yaşatmak!

SIGHTSEEING
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His icy invention wasn’t just a hit 
with his own children. Kids from all over 
the neighborhood – and eventually from 
all across town -- got wind of  his crea-
tion, bundled up, and headed outside to 
play at Christensen’s wintry wonderland. 
The kids aff ectionately called this winter 
playground an “ice castle”. And that is 
exactly what it is today.

Although Ice Castles has grown sig-
nifi cantly since then, the mission remains 
the same – to create happiness, laughter, 
and unforgettable winter memories.
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• Her kale yaklaşık bir dönüm bü-
yüklüğünde ve inşası yaklaşık iki ay 
sürüyor.
• İnşaat ekibi 20 ila 40 buz ustasın-
dan oluşuyor.
• Her bir kalenin ağırlığı 11.000 ton-
dan fazla.
• Buzun içindeki LED ışıklar, nefes 
kesici interaktif  heykellere büyülü 
bir ambiyans ekleyerek parlıyor.
• Tüm Buzdan Kaleler, doğal bir su 
kaynağının yanında yer alıyor. Böy-
lece eriyen tüm buzlar; vahşi yaşam, 
insanlar ve bitkiler tarafından tekrar 
kullanılmak üzere doğrudan doğaya 
dönüyor.

•Each castle is approximately one 
acre in size and takes approximately 
two months to construct.
•The construction team consists of  
20-40 ice artisans.
•Each castle weighs more than 25 
million pounds.
•LED lights frozen inside the ice 
light up and twinkle to music adding 
a magical ambiance to the breath-
taking interactive sculptures.
•All the Ice Castles are located next 
to a natural water source so all the 
water returns directly into the envi-
ronment to be used again by wild-
life, people and plants.

SIGHTSEEING
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•Each castle weighs more than 25 
million pounds.
•LED lights frozen inside the ice 
light up and twinkle to music adding 
a magical ambiance to the breath-
taking interactive sculptures.
•All the Ice Castles are located next 
to a natural water source so all the 
water returns directly into the envi-
ronment to be used again by wild-
life, people and plants.

SIGHTSEEING



Roberto
Bravo

JEWELLERY

Diamond Love  Collection 

Bir pırlantanın kendini ifadesi ilk bakışta, pa-
rıldayan silueti ve sihirli gücüyle savurgan bir ha-
yal dünyasına kaçış gibi baştan çıkarır. Işığın yan-
sıma ve pırıltısının pozitif  enerjisi Diamond 
Love Koleksiyonu’nun ultra-mo-
dern çizgileriyle sunuluyor. So-
fi stike ve lüks stili dinamik 
ve soyutla bütünleştiren 
sıra dışı tasarımlar arzu-
lananın da ötesinde…

Self-expression of  a diamond seduces at fi rst glance 
through its bright silhouette and magical power as an es-
cape to the world of  extravagant fantasy. Positive ener-

gy of  light refl ections and glitters is presented by 
Diamond Love Collection’s ultra-mod-

ern lines. Extraordinary designs 
combining sophisticated and 
luxurious style with dynamic 
and abstract aspects, are more 
than needed…
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Roberto Bravo’nun sıradışı tasa-
rımı ve farklılığıyla kendisinden söz 
ettiren ikonik modeli, Salsa!

Patentli modelimizi herhangi bir 
kopyalanma olasılığına karşı, imzamız 
olan mavi pırlanta detayı ile koruma-
ya karar verdik.

Koleksiyon parçalarımızın iç kı-
sımlarında kullanılan eşsiz mavi pırlan-
ta detayı, size kendinizi hem özel, hem 
sıra dışı, hem de güvenli hissettirecek.

Salsa, the iconic model of  Rob-
erto Bravo making an impression with 
its exceptional design and distinction!

We chose to protect our proprie-
tary model against any counterfeiting 
with our signature, the blue diamond 
detail.

The unique blue diamond detail 
used in inner parts of  our collections 
will make you feel both special, exqui-
site and safe.

ATTIĞI HER ADIMDA AŞKINI  YENİDEN YAZDI,
TİTREYEN BEDENLER DANS DİLİNDE VÜCUT BULDU…

SHE REWROTE HER STORY AT EVERY STEP AND 
SHAKING BODIES APPEARED IN THE LANGUAGE OF DANCE…

Salsa Collection



TIMEPIECES

Yeni boyut, yeni renkler, aynı çarpıcı 
silüet ve göz alıcı parlaklık. DEFY Skyli-
ne’ın daha küçük saatleri tercih edenler 
için tasarlanan 36 mm’lik versiyonunda 
orijinal tasarımın köşeli yapısı korunur-
ken hem kadınlara hem erkeklere hitap 
eden mütevazı bir boyut tercih edilmiş.

New size, new colours, same strik-
ing silhouette and stellar brilliance. The 
DEFY Skyline is now available in a 
36mm version, keeping the angular form 
of  the original while introducing more 
modest, unisex proportions that perfectly 
fi t those who prefer a smaller fi t. 

Now in 36mm

DEFY
SKYLINE
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DEFY
SKYLINE

1969’dan beri çarpıcı detaylarla 
dikkatleri üzerine çeken DEFY Sky-
line serisinin yeni boyu; 41 mm’lik 
versiyonda bulunan metalik koyu ma-
vinin yanı sıra göz alıcı bir pembe ve 
yeşilin de aralarında bulunduğu üç 
farklı kadran rengiyle sunuluyor. Bu 
pastel tonlar saten bitişli metalik taban 
üzerinde yer alırken, kadranın tepe-
sinde bulunan beş köşeli ZENITH yıl-
dızından yayılan ışınlarla parlatılmış.

Büyük modelin çelik kasasını 
ve on iki kenarlı çerçevesini koruyan 
DEFY Skyline’ın parlak kesimli pır-
lantalarla donatılmış versiyonu da 
mevcut. Her duruma ve ortama uy-
gun olarak tasarlanan saatin vidalı 
kurma kolu, 100 metreye kadar su ge-
çirmezlik sağlıyor.

The mid-size DEFY Skyline 
comes in three dial colours. The fi rst 
is the same metallic deep blue found 
in the 41mm version, while the other 
two take on totally new tones in the 
DEFY line, which has always dared 
to explore more striking chromatics 
since 1969. These pastel tones, in pink 
or green, have a metallic base that is 
polished then satin-brushed, with rays 
emanating from the applied ZENITH 
fi ve-pointed star at the top of  the dial. 

Available with or without bril-
liant-cut white diamonds on the bez-
el, the mid-size DEFY Skyline retains 
the faceted steel case and twelve-sided 
bezel of  its larger counterpart. Intend-
ed as a watch for all occasions and sit-
uations, its screw-down crown ensures 
a water-resistance of  10 ATM (100 
metres). 

BÜYÜK MODELİN ÇELİK 
KASASINI VE ON İKİ KENARLI 
ÇERÇEVESİNİ KORUYAN DEFY 
SKYLINE’IN PARLAK KESİMLİ 

PIRLANTALARLA DONATILMIŞ 
VERSİYONU DA MEVCUT
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branches: Abu Dhabi - Dubai - Izmir

by
A picture of luxury at its finest...

Design & Build by CK Architecture Interiors with collaboration with Massimo 

Castagna for Alpago Properties, being located in Palm Jumeirah, the 

meticulous attention to the detail is what makes Riva del Lusso unique and 

marvelous: its solid materials, pure shapes, natural colors and warm lightning 

blend perfectly with the Gulf’s unrivalled scenery. In CK team’s own words: 

“It is the details that create the big picture.” 

RIVA DEL LUSSO

CK Architecture Interiors made a dream come true in Dubai’s 
prestigious ‘Billionaires Row’
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MUSÉE ATELIER 
AUDEMARS
PIGUET

ZAMANI SİMGELEYEN BİR AKIŞ
A RHYTHMICAL FLOW SYMBOLIZING TIME

Bjarke Ingels Group (BIG) ve Atelier Brü-
ckner’in ikonik bir eseri olan Musée Atelier 
Audemars Piguet, küçük Le Brassus köyünün 
eteklerinde, İsviçre Jura’nın yüksek bir dağ va-
disinde gözlerden uzak bir noktada yer alıyor.

Müze, lüks saat markası Audemars Pi-
guet’nin 1875 yılında kurulduğu nostaljik ko-
numda inşa edilmiş. Atelier Brückner bu ay-
dınlık binada sergi boyunca akan bir tema ve 
rota oluşturmuş. Eski yapıdan başlayan müze 
binası, saat yönünde ilerleyerek sarmalın kal-
bine doğru hafi fçe eğimli bir şekilde iniyor ve 
ardından ters yönde yeniden yükseliyor. Ziya-
retçiler rotayı, ustaca bestelenmiş bir anlatım-
la akıcı bir süreklilik olarak deneyimliyor. Her 
bölümün kendi tasarım dili var ve bölümler, 
aralarda yer alan mekanik bir heykeller veya 
sanatsal olarak tasarlanmış bir teşhir öğesi 
tarafından tanıtılıyor. Vitrinler mimariyle bü-
tünlük sağlayacak şekilde konumlandırılırken 
görsellik, anlatımın belirli bir bölümüne ve 
mimari gereksinime bağlı olarak şekilleniyor.

On the outskirts of  the small village of  
Le Brassus, secluded in a high mountain val-
ley of  the Swiss Jura, lies the Musée Atelier 
Audemars Piguet – an iconic total work of  art 
of  the Bjarke Ingels Group (BIG) and Atelier 
Brückner.

The museum is situated in the historical 
location where the company of  the luxury 
watch brand Audemars Piguet was estab-
lished in 1875. In the light-fi lled building, 
Atelier Brückner has incorporated a rhythmi-
cally fl owing route through the exhibition. It 
starts in the historic building and, going in a 
clockwise direction, slopes gently down into 
the heart of  the spiral, after which it rises 
again in the contrary direction. Visitors expe-
rience the route as a fl owing continuum with 
a composed narration. Each chapter has its 
own design language and is introduced by an 
interlude, a mechanical sculpture or an artis-
tically designed display item. The showcases 
are positioned within the architecture pre-
cisely. Their appearance changes, depending 
on the particular part of  the narration being 
provided and the architectonic requirement.

MUSEUM
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More than 300 timepieces – each one 
unique and a superlative exemplar – are 
shown in the exhibition. A start is made with 
early works of  the watchmaking art, including 
a pocket watch by Jules Louis Audemars made 
of  18 carat rose gold, which combines a per-
petual eternal calendar with the mechanism of  
quarter-hour repetition and the independent 
“jumping” second. The complicated pocket 
watch by Joseph Piguet, dating from around 
1769, is the oldest object of  the exhibition and 
undoubtedly its masterpiece. 

Sergide her biri eş siz ve özel birer örnek 
olan 300’den fazla saat gösteriliyor. Baş langıç; 
Jules Louis Audemars’ın 18 ayar pembe altından 
yapılmış  cep saati de dahil olmak üzere, saatçilik 
sanatının erken dönem çalış maları ile yapılıyor. 
Audemars’ın cep saatinin 15 dakikalık tekrarla-
ma mekanizması, döngüsel bir takvimi ve ba-
ğımsız bir saniye göstergesi bulunuyor. Joseph 
Piguet’nin yaklaş ık 1769’dan kalma karmaş ık 
cep saati ise serginin en eski nesnesi ve baş yapıtı. 

JOSEPH PIGUET’NİN YAKLAŞIK 1769’DAN 
KALMA KARMAŞIK CEP SAATİ, SERGİNİN 

EN ESKİ NESNESİ VE BAŞYAPITI.

MUSEUM
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İlk Saatçiler’i temsil eden 
bu etaptan sonra; François Ju-
nod’un sanatsal bir heykeliyle 
tanıtılan ve ziyaretçilerin mi-
nik bileşenlerin birbirleriyle 
nasıl etkileşime girdiğini de-
neyimlemek için kullanabile-
cekleri mekanik modellerin 
bulunduğu bölüme geçiliyor.

After the “First Watch-
makers”, the focus turns to 
the “Mechanical Heart” of  
the watches, which is intro-
duced with an artistic sculp-
ture by François Junod and 
accompanied by mechanical 
models, which visitors can use 
to see how individual compo-
nents interact with each other. 
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Ziyaretçi bu teknik bilgiyle artık sar-
malın kalbinde yer alan ve markanın özünu 
temsil eden “Komplikasyonlara” yaklaşıyor. 
Sonrasında sıra ”Görünmezi Görmek” ens-
talasyonuyla tanıtılan en ince ve en küçük 
saatlere geliyor. Teleskop görünümünde 
tasarlanan mikroskoplar, bir saatin bileşen-
lerinin ne kadar küçük ve ince olabildiğini 
gösteriyor, hatta bazı durumlarda insan saçı 
kadar ince…

Konumlanan tezgahta ziyaretçiler, ince 
zımpara kağıdı ile yüzeyleri parlatarak ve 
küçük vidaları metal bir plakaya vidalayarak, 
bu zanaatın teknik ve tasarım yönlerinin yanı 
sıra tasarım sürecini tecrübe ederek ustalık 
gerektiren detayları deneyimleyebiliyor. Saat 
ustasının yaptığı işin meşakkatli kısmı burada 
ziyaretçi tarafından tecrübe edilebiliyor.

With this knowledge, the visitor now ap-
proaches the “Complications” in the heart of  
the spiral. They are the core feature of  the 
company’s brand.  Following the “Complica-
tions”, there are the “Superlatives” with the 
thinnest and smallest watches, introduced by 
the installation “Seeing the Invisible”: micro-
scopes designed as telescopes illustrate how 
unbelievably small and fi ne the components 
of  a watch are – in some cases as thin as a 
human hair.

At a workbench, visitors can re-enact 
the technical and design aspects of  this craft 
as well as the design process, for example by 
polishing surfaces with fi ne sandpaper and 
screwing tiny screws into a metal plate – an 
especially diffi  cult challenge. At this moment 
at the latest, the diffi  culty of  the work that the 
professional watchmaker does becomes clear. 

TELESKOP GÖRÜNÜMÜNDE 
TASARLANAN MİKROSKOPLAR, 
BİR SAATİN BİLEŞENLERİNİN 

NE KADAR KÜÇÜK VE İNCE 
OLABİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR.

MUSEUM
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Spiral şeklindeki bina, çevredeki manzara ile bü-
tünleşmiş ve taşıyıcı camdan yapılmış kavisli duvar-
lara sahip. Optik olarak akıcı bir yapıya sahip olan 
geçişler sergiyi karakterize ediyor. Mevsime ve saate 
bağlı olarak yapının genel izlenimi farklı karakterlere 
bürünüyor. Yansımalar ve gölgeler, zamanın akışının 
yol gösterdiği bir görsel şölen için iş birliği içerisinde.

The spiral-shaped building is embedded in the 
surrounding landscape and features curved walls made 
of  load-bearing structural glass. Optically fl owing 
transitions characterise the exhibition. Depending on 
the time of  day and the season, the overall impression 
changes. Refl ections and shadows combine to create a 
spectacle in which the course of  time is inscribed.
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Ege Yat, Aegean Explorer serisinin ilk modeli 
olan Ukiel’in üretimini tamamlamış olmanın guru-
runu yaşıyor. 187 gross tonluk hacmi ile öne çıkan 
26 met relik  explorer, 6,9 metrelik bir genişliğe ve 
2,10 m su kesimine sahip. Çelik gövde ve alüminyum 
üst yapısı ile  sağlam ve dengeli bir yapısı olan Ukiel, 
12,7 knot hıza çıka bilen iki adet MAN 650 HP mo-
torla tahrik ediliyor. 3.500 deniz milini aşan menzili, 
onu uzun süreli konaklama lar ve uzak yerlere yapılan 
özel yolculuklar için ideal kılıyor. 

Ukiel, 12 konuğa kadar mutlak konfor sunmak 
üzere tasarlanmış. Üst güvertede yer alan master ka-
bin , özel bir güneşlenme ve dinlenme alanına sahip 
olan bir kıç güverteye sahip. Üç adet master kabin 
haricinde alt güvertede bir VIP  ve 2 twin kabin bulu-
nuyor. Mürettebat, en-suite banyolu 4 adet tek kişilik 
kabinlerde  konaklayabiliyor.

Sıcak meşe mobilyaların ve parke zeminlerin 
paslanmaz çelik detaylarla ve beyaz lake tavanlarla 
oluşturduğu bütünlük, iç mekana zarif  ve minimal 
bir hava katıyor. 

Aegean Explorer serisinin tasarımı, Ege Yat’ın 
50 yıllık tecrübesine, kapsamlı bilgi birikimine ve yat 
sahiplerinin ihtiyaçlarına yönelik anlayışına dayana-
rak tamamen kendi bünyelerinde geliştirilmiş. Tasarı-
mın yanı sıra, tüm mimari ve mü hendislik detayları 
kendi tasarım ofi sleri ve mühendis leri tarafından yü-
rütülüyor. 

2023 yazının sonlarına doğru denize indirilmesi 
planlanan 26 m’lik ikinci teknenin yapımı Ege Yat 
Tersanesi’nde devam ediyor. Ege Yat’ta tüm projele-
rin müşterilerin ihtiyaç ve isteklerine göre özelleştiril-
mesi her zaman için mümkün.

Aegean Yacht is pleased to announce the deliv ery 
of  Ukiel, the fi rst unit of  the Aegean Explorer Series. 
This 26 m explorer, features a 6.9 m beam and 2,10 m 
draft with a volume of  187 GT. The vessel comes with 
a steel hull and aluminum superstructure and she is very 
robust and stable. Ukiel is powered by two MAN 650 HP 
engines delivering a maximum speed of  12.7 knots. Her 
range of  over 3,500 nautical miles makes her an ideal 
vessel for long stays and journeys to re mote and unique 
destinations. 

Her layout is designed to off er absolute comfort for 
12 guests. Accommodation is provided by three master 
suites on each deck. Upper deck master state room off ers 
an entire private aft terrace with an exclu sive sun bathing 
& lounging area. Apart from three master suites there is 
one VIP and 2 twin cabins at the lower deck. Four crew 
members have complete privacy in their 4 single cabins 
with en-suite bathrooms.

The combination of  warm oak furniture and par 
quet fl oors with stainless steel accents and white lac 
quered ceilings, makes her interior very elegant, yet min-
imal. 

The design and concept for Aegean Explorer series 
was developed entirely in-house, based on the company’s 
50 years of  experience, extensive knowl edge and under-
standing of  the owner’s needs. As well as design, all naval 
architecture and marine engineer ing is handled by the 
Aegean Yacht design offi  ce and engineers.

The second hull of  the 26 m is now under con 
struction at Aegean Yacht Boatyard, where cutting and 
welding work recently got underway. The launch is sched-
uled for late summer 2023. As always possible at Aegean 
Yacht, all new building projects can be fully customized 
in accordance with the needs and desires of  the clients.
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Çevre Dostu
Enerji Sistemleri

Dünya büyük bir enerji krizi yaşıyor. Ülkelerin alterna-
tif  enerji kaynaklarına yöneldiği bu dönemde siz çıkış yolunu 
hangi enerji kaynağı ve yatırımlarda görüyorsunuz?

 Dünyadaki enerji krizinin çözümünün yenilenebilir 
enerji kaynaklarında olduğunu düşünüyoruz. Bu enerji kay-
nakların arasında da en büyük payın güneş enerjisinde oldu-
ğunu düşünüyoruz. Güneş enerjisi, doğal, temiz ve sürekli bir 
enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi ile üretilen elektrik, karbon 
salınımı yapmaz ve çevreye zarar vermez. Ayrıca, güneş ener-
jisi ucuzlaşmaya devam ederken, fosil yakıtların maliyeti art-
maktadır. Güneş enerjisi, ülkelerin enerji bağımlılığını azalt-
masına ve enerji güvenliğini arttırmasına yardımcı olabilir.

The world is experiencing a major energy crisis. In this pe-
riod when countries are turning to alternative energy sources, 
which energy sources and investments do you see as the way out?

 We think that the solution to the energy crisis in the world 
is in renewable energy sources. Among these energy sources, we 
think that the biggest share is in solar energy. Solar energy is a 
natural, clean and continuous source of  energy. Electricity pro-
duced by solar energy does not emit carbon and does not harm 
the environment. In addition, solar energy continues to become 
cheaper, while the cost of  fossil fuels is increasing. Solar energy 
can help countries reduce energy dependency and increase en-
ergy preservation.

ICC ENERJİ CEO’SU ÖMER KAAN COŞKUN İLE ENERJİ SEKTÖRÜNÜNGİDİŞATINI,
DÜNYA ÇAPINDAKİ YENİLİKLERİ VE İHTİYAÇLARI KONUŞTUK

WE DISCUSSED THE COURSE OF THE ENERGY SECTOR,
WORLDWIDE INNOVATIONS AND NEEDS WITH ICC ENERGY CEO ÖMER KAAN COŞKUN

INTERVIEW

ENVIRONMENTAL FRIENDLY ENERGY SYSTEMS
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Son yıllarda gerçekleşen teknolojik ilerlemeler, güneş enerji-
sinin erişilebilirliğini arttırmıştır. İnce fi lmli güneş paneli, daha ve-
rimli ve hafi f  hale gelmiştir, böylece daha büyük alanlar üzerinde 
güneş enerjisi santralleri kurulabilmektedir. Ayrıca hükümetlerin 
bu kaynağa yönelik politikalarının da erişilebilirlik üzerine büyük 
etkisi olmuştur. Örneğin, Almanya; güneş enerjisi yatırımları için 
ciddi bir vergi indirimi, Fransa; hibe programları, İspanya; yük-
sek tasarruf  sağlayan özel tarifeler, Birleşik Devletler; federal ve 
eyalet düzeyinde vergi indirimleri sunmakta; Çin, Güneş Enerjisi 
yatırımlarını cesaretlendirmek için çok sayıda teşvik programları 
uygulamaktadır. Bu destekler sadece örneklerdir, dünya genelin-
de birçok ülke güneş enerjisi yatırım teşviklerini uygulamaktadır.

Biz ise ICC Enerji olarak, sürdürülebilir enerji çözümleri 
sunmak ve gelecek nesillere temiz ve verimli bir enerji dünyası 
bırakmak için lider olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarımı-
zı sürdürmekte ve bulunduğumuz enerji krizinden bir çıkış yolu 
olarak bu kaynakların kullanımını artırmayı hedefl emekteyiz. 
Amacımız, Türkiye’de enerji yönünden dışa bağımlılığı azalt-
mak ve sadece Türkiye değil tüm dünyada ihtiyaç duyulan enerji 
miktarını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaktır. Bu 
amaçla, ar-ge ürünleri ve çevreye faydalı çözümler üretmekte-
yiz. Bu sayede Türkiye’ye katma 
değerli ürünler kazandırmakta, 
Türkiye’nin enerjide artan dışa 
bağımlılık yüzdesini yerli ve milli 
yenilenebilir enerji üretim modül-
leri ile azaltmayı ve global pazar-
da Türkiye’yi temsil eden yenilikçi 
aktörlerden biri olmayı hedefl e-
mekteyiz. Böylece Misyonumuz 
doğrultusunda güneş enerjisi ala-
nında Türkiye başta olmak üzere 
Afrika’da Mali, Fildişi Sahilleri ve 
Benin; Avrupa’da Almanya, Fransa ve Hollanda’da faaliyetleri-
mizi büyük bir özveri ile yürütmekteyiz.

Yatırım destinasyonu olarak neden Afrika’yı tercih ettiniz?
 Afrika’da elektrik erişiminin yaygın olmaması nedeniyle 

yenilenebilir enerji kapasitesinin arttırılmasına ihtiyaç vardır. Bol 
miktarda güneş, rüzgâr ve diğer doğal kaynakların kullanılması, 
Afrika’da elektrik erişiminin arttırılmasına ve bu sayede ekono-
mik büyümenin hızlanmasına ve kalitenin yükselmesine yardım-
cı olabilir. Ayrıca elektrik erişiminin arttırılması, sağlık, eğitim ve 
diğer sosyal hizmetlerin kalitesini arttırmaktadır. Diğer yandan 
Afrika’da nüfus hızla artmaktadır ve bu nüfusun ev ve iş yerleri 
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Buna karşın Afrika’da hala yetersiz 
konut, iş yerleri, yollar ve diğer yapılar vardır. Dolayısıyla Afrika 
pazarı, cazip bir yatırım seçeneğidir çünkü Yenilenebilir Enerji 
açısından incelendiğinde güneş ve rüzgâr gibi doğal kaynakla-
rın bol olduğu bölgelerde yatırım yapmak mümkündür, işletme 
maliyetleri düşüktür ve bu nedenle ROI (yatırımın geri dönüşü) 
yüksektir ve buna ek olarak Avrupa, Asya gibi bölgelerde reka-
betin fazla olduğu pazarlardan farklı olarak Afrika pazarı hala 
potansiyel olarak büyük ve temas yüzeyi azdır. Bu nedenle enerji 
ve inşaat alanları başta olmak üzere Afrika’da yatırım yapmak 
bizim için önem arz etmektedir.

Technological advances in recent years have increased the 
accessibility of  solar energy. Thin-fi lm solar panel has become 
more effi  cient and lightweight, so solar energy plants can be 
built over larger areas. In addition, the policies of  governments 
towards this resource have also had a great impact on accessi-
bility. For example, Germany; a serious tax deduction for solar 
energy investments, France; grant programs, Spain; high-saving 
custom negotiations, The United States; off ers state tax breaks 
at the federal and state level, China; implements numerous in-
centive programs to encourage Solar Energy investments. These 
supports are just examples, many countries around the world are 
implementing solar energy investment incentives.

As ICC Energy, we continue to work in line with the vision 
of  being a leader in order to provide sustainable energy solutions 
including to leave a clean and effi  cient energy world to future 
generations, also we aim to increase the use of  these resources 
as a way out of  the energy crisis we are in. Our goal is to reduce 
foreign dependency in terms of  energy in Turkey and to provide 
the amount of  energy needed not only in Turkey but also all 
over the world from renewable energy sources. For this purpose, 
we produce R&D products and environmentally benefi cial solu-

tions. In this way, we aim to bring 
value-added products to Turkey, 
to reduce Turkey’s increasing for-
eign dependency in energy with 
domestic and national renewa-
ble energy production modules, 
and to be one of  the innovative 
agencies representing Turkey in 
the global market. Thus, in line 
with our mission, we carry out our 
activities in the fi eld of  solar ener-
gy with great dedication in Mali, 

Ivory Coast and Benin in Africa, especially in Turkey; and in 
Germany, France and the Netherlands in Europe.

Why did you choose Africa as an investment destination?
 Due to the lack of  widespread access to electricity in Africa, 

there is a need to increase renewable energy capacity. Utilizing 
abundant solar, wind and other natural resources can help in-
crease access to electricity in Africa, thereby accelerating eco-
nomic growth and improving quality. In addition, increasing 
access to electricity improves the quality of  health, education, 
and other social services. On the other hand, the population is 
increasing rapidly in Africa and the need for homes and work-
places of  this population is emerging. However, there are still 
insuffi  cient housing, workplaces, roads and other structures in 
Africa. Therefore, the African market is an alluring investment 
option because when it comes to Renewable Energy, it is possible 
to invest in regions where natural resources such as solar and 
wind are abundant, along with operating costs being low and 
therefore ROI (return on investment) is high, and in addition, the 
African market is still potentially large and has a small contact 
surface, unlike the more competitive markets in regions such as 
Europe and Asia. For this reason, it is important for us to invest in 
Africa, especially in the fi elds of  energy and construction.
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Gelecekteki projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Firma olarak, çevre dostu ve doğayı koruyacak sistemler 

üzerinde projeler yapmakta ve geleceğimizi de bu amaç üze-
rine inşa etmek istiyoruz. Öncelikli olarak, geleceğimizi koru-
mak için sürdürülebilir ve çevre dostu çalışmalar yapmaktayız. 
Bu amaçla, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları-
nın kullanımını arttırmak için güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve 
dalga enerjisi gibi teknolojileri kullanmayı planlamaktayız. Ay-
rıca binaların enerji verimliliğini arttırmak için yeni malzeme 
ve yapı teknolojileri, su ve enerji tasarrufu sağlamak için yeni 
sistemler ve teknolojiler üzerine çalışmalarımızı yürütmekte, 
ürünlerimizi doğa dostu materyallerle inşa etmekteyiz. Elekt-
rikli araçların yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla, elektrikli 
araç şarj istasyonlarının üretimi, yerleştirilmesi ve yönetimi ko-
nusunda projeler fi nanse etmekte ve yönetmekteyiz. Bu sayede, 
müşterilerimize daha yeşil ve sürdürülebilir bir taşıma seçeneği 
sunabileceğiz. Doğal ekosistem ortamlarını ve biyoçeşitliliği ko-
rumak bilincinde olan bir fi rma olarak, gelecekteki projelerimizi 
gerçekleştirmek için gerekli teknolojileri ve çözümleri en etkili 
şekilde kullanmak istiyoruz. Bu amaçla, güvenilir ve sağlam iş 
ortaklarıyla çalışıyoruz. Bu projeler sayesinde, müşterilerimize 
daha verimli ve sürdürülebilir projeler sunmayı hedefl emekteyiz.

Pandemiyle birlikte sizin de faaliyet alanlarınız olan enerji 
ve inşaat sektöründe olağanüstü geliş-
meler yaşandı. Dünyadaki ekonomik 
daralmayla birlikte değerlendirdiği-
nizde bu iki sektörün geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?

 Dünyadaki ekonomik daralma 
nedeniyle, bu iki sektörün geleceği 
hakkında belirsizlikler bulunmaktadır. Ancak, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının ve sağlıklı yaşam alanlarının artan önemi, 
enerji ve inşaat sektörlerinin hala hayatımızda önemli bir role 
sahip olacağının göstergesidir. Ayrıca, bu iki sektörün birlikte 
çalışması ile ilgili olarak enerji verimliliği ve sürdürülebilir in-
şaat projeleri gibi konular önümüzdeki dönemlerde daha da 
önem kazanacaktır. Ek olarak, enerji sektöründe özellikle elekt-
rik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 
artması, bu sektörün geleceği açısından olumlu bir gelişme ola-
caktır. Bu nedenle, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim ve 
dağıtımına yönelik yatırımların arttırılması beklenebilir. Ayrıca, 
elektrik tüketiminin azaltılması için enerji verimliliği projeleri-
nin desteklenmesi de önem arz edecektir. Ancak, dünya ekono-
misinde bir durgunluk yaşandığı için, bazı inşaat projelerinin 
ertelemelerle ya da iptallerle sonuçlanabileceği görülmektedir. 
Aynı zamanda, enerji sektöründe de bazı projelerin fi nansmanı 
zorlaşabilecektir. Fakat, bu sektörler önemli olduğu ve ihtiyaç 
duyulan alanlar olduğu için, yatırımların uzun vadeli olarak 
devam etmesi beklenmektedir. Ayrıca, sürdürülebilir enerji ve 
inşaat projeleri için hükümetlerin destekleri de önem kazanma-
ya devam edecektir. Özellikle, sürdürülebilir enerji projelerinin 
yatırımını teşvik eden politikalar uygulanabilir. Bu sebeplerden 
dolayı, enerji ve inşaat sektörlerinde gelecekte de büyüme po-
tansiyeli olduğunu düşünmekteyiz.

Could you tell us about your future projects?
As a company, we are creating projects on environmental-

ly friendly and nature-protecting systems, and we want to build 
our future on this goal. First of  all, we are conducting sustainable 
and environmentally friendly studies to protect our future. For this 
purpose, we are planning to use technologies such as solar energy, 
wind energy and wave energy to increase energy effi  ciency and 
the use of  renewable energy sources. In addition, we work on new 
materials and construction technologies to increase the energy ef-
fi ciency of  buildings, new systems, and technologies to save wa-
ter and energy, and we build our products with environmentally 
friendly materials. In order to support the proliferation of  electric 
vehicles, we fi nance and manage projects on the production, in-
stallation and management of  electric vehicle charging stations. In 
this way, we will be able to off er our customers a greener and more 
sustainable transportation option. As a company that is conscious 
of  protecting natural ecosystem environments and biodiversity, we 
want to use the necessary technologies and solutions in the most ef-
fective way to substantiate our future projects. For this purpose, we 
work with reliable and strong business partners. Thanks to these 
projects, we aim to off er more effi  cient and sustainable projects to 
our customers.

With the pandemic, there have been extraordinary develop-
ments in the energy and construction 
sectors, which are your fi elds of  activity. 
How do you see the future of  these two 
sectors when you evaluate it together 
with the economic contraction in the 
world?

Due to the economic contraction 
in the world, there are uncertainties about the future of  these 
two sectors. However, the increasing importance of  renewable 
energy sources and healthy living spaces is an indication that the 
energy and construction sectors will still have an important role 
in our lives. Also, issues such as energy effi  ciency and sustaina-
ble construction projects related to the cooperation of  these two 
sectors will gain more importance in the coming periods. In ad-
dition, the increase in the use of  renewable energy sources in 
the energy sector, especially in electricity generation, will be a 
positive development for the future of  this sector. Therefore, it 
can be expected that investments in the production and distri-
bution of  renewable energy sources will increase. Moreover, it 
will be important to support energy effi  ciency projects in order 
to reduce electricity consumption. However, due to a recession 
in the world economy, it is seen that some construction projects 
may result in delays or cancellations. At the same time, fi nancing 
of  some projects in the energy sector may be diffi  cult. Howev-
er, since these sectors are important and needed areas, invest-
ments are expected to continue in the long term. In addition, 
government support for sustainable energy and construction 
projects will continue to gain importance. In particular, policies 
that encourage investment in sustainable energy projects can be 
implemented. For these reasons, we think that there is a growth 
potential in the energy and construction sectors in the future.

FİRMA OLARAK, ÇEVRE DOSTU VE 
DOĞAYI KORUYACAK SİSTEMLER 

ÜZERİNDE PROJELER YAPMAKTA VE 
GELECEĞİMİZİ DE BU AMAÇ ÜZERİNE 

İNŞA ETMEK İSTİYORUZ
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nın kullanımını arttırmak için güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve 
dalga enerjisi gibi teknolojileri kullanmayı planlamaktayız. Ay-
rıca binaların enerji verimliliğini arttırmak için yeni malzeme 
ve yapı teknolojileri, su ve enerji tasarrufu sağlamak için yeni 
sistemler ve teknolojiler üzerine çalışmalarımızı yürütmekte, 
ürünlerimizi doğa dostu materyallerle inşa etmekteyiz. Elekt-
rikli araçların yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla, elektrikli 
araç şarj istasyonlarının üretimi, yerleştirilmesi ve yönetimi ko-
nusunda projeler fi nanse etmekte ve yönetmekteyiz. Bu sayede, 
müşterilerimize daha yeşil ve sürdürülebilir bir taşıma seçeneği 
sunabileceğiz. Doğal ekosistem ortamlarını ve biyoçeşitliliği ko-
rumak bilincinde olan bir fi rma olarak, gelecekteki projelerimizi 
gerçekleştirmek için gerekli teknolojileri ve çözümleri en etkili 
şekilde kullanmak istiyoruz. Bu amaçla, güvenilir ve sağlam iş 
ortaklarıyla çalışıyoruz. Bu projeler sayesinde, müşterilerimize 
daha verimli ve sürdürülebilir projeler sunmayı hedefl emekteyiz.

Pandemiyle birlikte sizin de faaliyet alanlarınız olan enerji 
ve inşaat sektöründe olağanüstü geliş-
meler yaşandı. Dünyadaki ekonomik 
daralmayla birlikte değerlendirdiği-
nizde bu iki sektörün geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?

 Dünyadaki ekonomik daralma 
nedeniyle, bu iki sektörün geleceği 
hakkında belirsizlikler bulunmaktadır. Ancak, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının ve sağlıklı yaşam alanlarının artan önemi, 
enerji ve inşaat sektörlerinin hala hayatımızda önemli bir role 
sahip olacağının göstergesidir. Ayrıca, bu iki sektörün birlikte 
çalışması ile ilgili olarak enerji verimliliği ve sürdürülebilir in-
şaat projeleri gibi konular önümüzdeki dönemlerde daha da 
önem kazanacaktır. Ek olarak, enerji sektöründe özellikle elekt-
rik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 
artması, bu sektörün geleceği açısından olumlu bir gelişme ola-
caktır. Bu nedenle, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim ve 
dağıtımına yönelik yatırımların arttırılması beklenebilir. Ayrıca, 
elektrik tüketiminin azaltılması için enerji verimliliği projeleri-
nin desteklenmesi de önem arz edecektir. Ancak, dünya ekono-
misinde bir durgunluk yaşandığı için, bazı inşaat projelerinin 
ertelemelerle ya da iptallerle sonuçlanabileceği görülmektedir. 
Aynı zamanda, enerji sektöründe de bazı projelerin fi nansmanı 
zorlaşabilecektir. Fakat, bu sektörler önemli olduğu ve ihtiyaç 
duyulan alanlar olduğu için, yatırımların uzun vadeli olarak 
devam etmesi beklenmektedir. Ayrıca, sürdürülebilir enerji ve 
inşaat projeleri için hükümetlerin destekleri de önem kazanma-
ya devam edecektir. Özellikle, sürdürülebilir enerji projelerinin 
yatırımını teşvik eden politikalar uygulanabilir. Bu sebeplerden 
dolayı, enerji ve inşaat sektörlerinde gelecekte de büyüme po-
tansiyeli olduğunu düşünmekteyiz.

Could you tell us about your future projects?
As a company, we are creating projects on environmental-

ly friendly and nature-protecting systems, and we want to build 
our future on this goal. First of  all, we are conducting sustainable 
and environmentally friendly studies to protect our future. For this 
purpose, we are planning to use technologies such as solar energy, 
wind energy and wave energy to increase energy effi  ciency and 
the use of  renewable energy sources. In addition, we work on new 
materials and construction technologies to increase the energy ef-
fi ciency of  buildings, new systems, and technologies to save wa-
ter and energy, and we build our products with environmentally 
friendly materials. In order to support the proliferation of  electric 
vehicles, we fi nance and manage projects on the production, in-
stallation and management of  electric vehicle charging stations. In 
this way, we will be able to off er our customers a greener and more 
sustainable transportation option. As a company that is conscious 
of  protecting natural ecosystem environments and biodiversity, we 
want to use the necessary technologies and solutions in the most ef-
fective way to substantiate our future projects. For this purpose, we 
work with reliable and strong business partners. Thanks to these 
projects, we aim to off er more effi  cient and sustainable projects to 
our customers.

With the pandemic, there have been extraordinary develop-
ments in the energy and construction 
sectors, which are your fi elds of  activity. 
How do you see the future of  these two 
sectors when you evaluate it together 
with the economic contraction in the 
world?

Due to the economic contraction 
in the world, there are uncertainties about the future of  these 
two sectors. However, the increasing importance of  renewable 
energy sources and healthy living spaces is an indication that the 
energy and construction sectors will still have an important role 
in our lives. Also, issues such as energy effi  ciency and sustaina-
ble construction projects related to the cooperation of  these two 
sectors will gain more importance in the coming periods. In ad-
dition, the increase in the use of  renewable energy sources in 
the energy sector, especially in electricity generation, will be a 
positive development for the future of  this sector. Therefore, it 
can be expected that investments in the production and distri-
bution of  renewable energy sources will increase. Moreover, it 
will be important to support energy effi  ciency projects in order 
to reduce electricity consumption. However, due to a recession 
in the world economy, it is seen that some construction projects 
may result in delays or cancellations. At the same time, fi nancing 
of  some projects in the energy sector may be diffi  cult. Howev-
er, since these sectors are important and needed areas, invest-
ments are expected to continue in the long term. In addition, 
government support for sustainable energy and construction 
projects will continue to gain importance. In particular, policies 
that encourage investment in sustainable energy projects can be 
implemented. For these reasons, we think that there is a growth 
potential in the energy and construction sectors in the future.

FİRMA OLARAK, ÇEVRE DOSTU VE 
DOĞAYI KORUYACAK SİSTEMLER 

ÜZERİNDE PROJELER YAPMAKTA VE 
GELECEĞİMİZİ DE BU AMAÇ ÜZERİNE 

İNŞA ETMEK İSTİYORUZ
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Club Privé  by Rixos Gö cek, göz alıcı koyla-
rı yelken ve yatç ılık iç in ideal olan Gö cek’te ay-
rıcalıklı bir tatil sunuyor. Rixos Premium Gö cek, 
seç kin uluslararası mü ş terilere ekstra konforlu bir 
konaklama sağ lamak iç in 14 lü ks villa tasarladı.

Club Privé by Rixos Göcek off ers an exclusive va-
cation in Göcek, whose famous bays are ideal for sail-
ing and yachting. Rixos Premium Göcek has created 
14 luxurious villas to provide extra comfort and accom-
modations for the discerning international clientele.



GENİŞ  ALANIN YANI SIRA MAHREMİYETE 
UYGUN DÜZENLEMELER VE UYGUN 
PEYZAJ Ç Ö ZÜ MLERİ, KONUKLARIN Ö ZEL 
HAYATLARINI KORUMALARINA VE YOĞ UN 
SEZONDA BİLE LÜ KS BİR ATMOSFERDE 
TENHA BİR KONAKLAMANIN KEYFİNİ 
Ç IKARMALARINA OLANAK TANIYOR. 
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Yeni sezonda misafi rlerimiz, yeni ö zel villaların 
yer aldığı sahilde gurme yemeklerin ve romantik tek-
ne turlarının, unutulmaz klasik mü ziklerin keyfi ne va-
rarak kendilerini dinleme olanağı bulacaklar.

Birç ok dü nya starı, lü ks konaklama imkanı, birin-
ci sınıf  hizmet ve eş siz doğ al gü zellik gibi faktö rlerin 
bir araya geldiği Club Privé  by Rixos Gö cek’te kalma-
yı tercih ediyor. Geniş  alanın yanı sıra mahremiyete 
uygun düzenlemeler ve uygun peyzaj ç ö zü mleri ü nlü  
konukların ö zel hayatlarını korumalarına ve yoğ un se-
zonda bile lü ks atmosferinde tenha bir konaklamanın 
keyfi ni ç ıkarmalarına olanak tanıyor. 

In the new season, our guests will enjoy gour-
met dinners on the beach and romantic boat trips, 
unforgettable live music performances, and pleasant 
moments of  solitude in the new private pavilions.

Special guests choose to stay at Club Privé  by 
Rixos Gö cek because of  the unique combination of  
luxurious accommodations, fi rst-class service, and un-
paralleled natural beauty. The vast area, along with 
the landscaping solutions, allow celebrity guests to 
maintain their privacy and enjoy a secluded stay in 
the luxurious atmosphere even during the peak sea-
son.
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Blast  Tourbillon
Starting at EURO 45’600. 




